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dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescenle; 002220 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990.

CúUSULA oITAvA - DAS oBRIGAçÔES DO MUNICÍPIO

Caberá a Prefeitura:

Rua Walfiedo Bittençourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E -
E-mails - licitacaoúD nsb.or.sov.br - wws nsb.Dr.qov.br

cúusuLA outNTA. DA VAL|DADE DOS PREçOS
A presente Ata de Reglstro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

náo será obrigada a adquhir o material reÍerido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo Íazêlo 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 REGTSTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo 0rgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intemédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocornência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores para câncelamento dos preços registrados

deverá ser Íormulada com a anlecedêncla de l5 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as Íazões do pedido.

- por iniciaüva do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:
- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitagão ou qualificação técnica exigida no processo licitatóÍio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- náo cumprir as obrigações decorrentes dêsta Ata de Registro de Preços;
- não compareceÍ 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 condiçôes estabelecidas nesta Ata de Registro de

Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será feita pessoalmente ou por coffespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉflMA - DAs oBRIGAçÔES DA EMPRESA vENcEDoRA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fomecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifrcações descritas no

Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo 0rgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá

estar vencida) na data do seu eÍetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

da aquisiçâo que se verificarem defeitos resultantes da Íabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com

as especiÍicaçóes deste Edital; Responder por todo o ônus reÍerente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Ílscais e comerciais, decorrentes da aquisiçáo do objeto; Durante o

periodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar

deÍeito, efetuando os necessános ajustes ou reparos sem ônus para o 0rgão Gerenciador, no pÍazo 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 Órgáo 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 tácnicos até a Prefeitura.
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CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negativa de
Dêbitos 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 prazo para o
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito

bancário. Deverá constar da nola 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. 0 Municipio 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' 712013 - PMNSB. Nenhum pagamento será

efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de Iiquidaçâo qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito

a rea.iustamento de preços ou a coneção monetária.

0 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,

cúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais 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 especificaçÕes constantes do presente

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná - B -
E-mails - licitaçao@nsb.pr.eov.br - rvwrv.nsb.Dr.eov.br

- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a
entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 7/20í 3;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da
Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma Íísico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Órgão
Gerenciador ou com as especiÍicaÉes constantes do Ato Convocatório, em particulaÍ, de seu ANEXo l.

- solicitar que sejam substituidos os materiais, que não atender às especiÍicaçôes constantes no ANEXo l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA AeulsrçÃo E EMrssÃo DAS AUToRTZAçôES DE

FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissáo das autorizações de fornecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizado pelo ôrgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento
emitido pelo municipio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LocAL DE ENTREGA
0s materiais deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de foÍnecimento, em horário

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

Órgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea "a', da Lei Federal 8.6ô6/93; DeÍinitivamente, nos termos do art.

73, inciso ll, alínea'b', do dispositivo legal supracilado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais,

se estes não estiverem dentro das especiÍicaçôes exigidas na licitação conforme especificações neste PÍegâo

Presencial em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos

indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgáo Gerenciador, sendo sua conÍirmaçáo deÍinitiva condicionada à
conÍenância dos dados relacionados na nota Íiscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se Ílzer
necessário.
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Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às
condições dos materiais entreguês;
- Efetuar a troca imediata do material entÍegue, objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas na
proposta, ou em que se veriÍlcarem vícios, defeitos ou incoÍeçóes, sem qualquer ônus para a adquirênte.
O Detentor da Ata ficaÉ obrigado a:

Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçâo do objeto contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prêvia autorizaçáo da Administração da Preíeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara,

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitaçâo e qualiÍicação exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcrMA eu|NTA- DAs sANçôEs ADMTNTSTRATTVAS

A recusa injustiíicada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos
preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no aÍtigo 87 da Lei Federal n0 8.666/93 e alteraçÕes e no
Decreto Municipal n' 041/2009, ao cÍitério da Administração.

Aos proponentes que ensejarem o retardamenlo da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os 1,0

colocados dê cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizer

declaração Íalsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofÍer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação

dos danos causados à Administração da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

o lmpedimento para registro na Ata, se concluida a Íase licitatóÍia;

o Cancelamento do registro na Ata;
. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipóteses de

inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temprária do direito de licitar ou de conkatar com a Administração Pública, pelo prazo de até

05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou, ainda, atá que se.ia

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública. A aplicaçáo das
penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitaçoes, 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.

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo Íornecedor no momento da execução da Ata de
Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais

peÍtinentes, poderá acanetaÍ, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o 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 vkgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor

correspondente ao fomecimento 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 licitagão e de fomecer à Administraçáo Pública, por

prazo de atê 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipôtese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contnditório e ampla defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, píevistas 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 detentora da Ata, podendo,

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

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

previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes,

Considear-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;
b) epidemias;
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c) cortes Íreqüentes 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, 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 DrsposrçôEs FrNArs
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0 7/2013 e as propostas das empresas classificadas em ordem
crescente respectivamente, no certame supra numerado, Os casos omissos serão resolvidos com observância das

disposiçoes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes. A homologação do

resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato, comportar-se de

modo inidôneo, Íizer declaração íalsa ou cometer Íraude flscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,

Íicará impedido de licitar e contratar com a Administraçã0, 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
própria 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 veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução
ou de materiais empregados.

cúUSULA oÉclua 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 licitaçã0,

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e o Detentor da Ata,

Nova Santa Bárbara, 07 março de 2013

PreÍeito Mu

SSP

Mendonça

Empresa: Jose Ferreira Mendonça

CNPJ: 14.965.434/001 -30

Detentora da Ata
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.0 003/2013 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 7/2013 - PMNSB

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade juridica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir
Valério, RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N" 8.666 de 21106/93 e suas alterações postenores, Decreto

Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial N0 7/2013 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os
preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificado, oferecido pela empresa SANDER ROGERIO

PEREIRA - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME (SOLUTEC), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob n0. 11.025.309/0001-52, com endereço à Av. XV de Novembro,451-A - Centro, na cidade de Cornélio Procopio,

Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Sander Rogério Pereira, inscrito no CPF sob no. 878.759.269-04 e
RG n' 4.947.066-5 SSP/PR, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes abaixo

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

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constituiobjeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificado

no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 7/2013 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. 0
0rgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades

indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em

que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0

8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906i03.

NOVA SANTA BARBARA

CLAUSULA SEGUNDA- ESPECTFICAçÃo DO OBJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

Item Código Produto/Serviço UN. Quantidade Marca

021 4340 Caldo de Galinha, com 12 tabletes UN 62,00 KNOR

024 4343 Canela em rama, embalagem com 10grs PC15,00 CATEMAR 0,31

032 791 Chiclete caixa com 100 unid sabor tutti frutt CX 35,00 NUZA 3,25

061 816 Leite de coco VD 10,00 BOM COCO 1,25 12,50

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.

069 799 Macarrão Ave Maria PC 415,00 D MILLE 1,29 535,35
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 composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12,59; lipidios =29; e glicÍdios =739

085 1092 Oleo de girassol frasco com 900 ml UN 10,00 SINHA 5,40 54,00

086 3668 Oleo de soja, lata com 900m1. LAT 950,00 C0AM0 3,33 3.163,50

100 714 Refrigerante 2litros FD 75,00 BEFRICOL 11,30 847,50
Fardo com 06 unidades - Agua gaseificada, açúcar e exhato vegetal de guaraná, aroma natural, acidulante: ácido citrico, conservadores:

sorbato de potássio e benzoato de sódio, corante: caramelo tipo lV.

VALORTOTAL: 4.798,21

CLAUSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

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

1,08 66,96

4,65 *

113,75 *
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validade e eÍlcácia legal após a publicaçâo do seu extrato no Diáío OÍicial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

cuúsull eumTA- DA DoTAçÃo onçluerurÁnn
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 03 - Secrêtaria de

Serviços Públicos lnternos; 03.00í - Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 04.122.0070.2006 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 3390.30.00.00 - Matêrial de Consumo; 340. 04 - Secretaria de

Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das

Atividadês da Secretaria de Serviços Públicos Externos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590. 05 - Secretaria de

Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.001 - lManutenção da Alimentação Escolar; 12.306.0210.2016 - Manutenção da

Alimentação Escolar; 3390.32.00.00 - l\4aterial, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 1320; 1330.05.002 -
Manutenção da Secretaria de EducaEão/Escolas; 12.361 .0220.20í 7 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;

3390.30.00.00 - Matenal de Consumo; 1450. 05.005 - Manutençáo da Alimêntação lnfantil; 1 2.306.0290,2023 -

Manutenção da Alimentaçáo lnfantil; 3390.32,00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2020; 2030.

07 - SecretaÍia de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal

de Saúde; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210: 2220; 07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;

10.301 .0340,2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo; 3390,30.0000 - Material de Consumo; 2400.

10,301 .0350.2029 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2440.

10,304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária; 3390.30.00.00 - l/aterial de Consumo; 2470,

10.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica; 001910 3390.30,00,00 - l/aterial de Consumo;

2500. 08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00 - l/aterial de

Consumo; 2560.08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal

de Assistência Soclal; 3390.30.00.00 - l,4aterial de Consumo; 2780;2790,2800; 2810; 2820;2830. - Fundo Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente; 002220 3390.30.00.00 - Matenal de Consumo; 2990.

cúusuLA QU|NTA. DA VALTDADE DoS PREçoS
A presente Ata de Regisko de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
pronogável não supenor a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8,666/93 e Art.4 do Decreto n0

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de PÍeços, a Prefêitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

nâo 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, cancelaÍ a Ala, na oconência de alguma das hipóteses legalmente
prevrstas 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 Regisko de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Ôrgão Gerenciador, quando caÍacteÍizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍlco, 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, inexeqüivel em funçâo da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos preços registrados

deverá ser Íormulada 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 Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora
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- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de

Preços;
- caracterizada qualquer hipotese 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.

CLAUSULA SÉrrUe - DAS OBRTGAçOES DA EMPRESA VENCEDORA

O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçoes descritas no

Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo 0rgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá

estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

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

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

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o
periodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo demonstrar

defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 5
(cinco) dias apos a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador;

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do 0rgão 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.

CLAUSULA OTTAVA- DAS OBRTGAÇÔES D0 MUNrCipto

Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a

entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial N0 7/2013,
- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da

Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma Íisico 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 Convocatorio, em particular, de seu ANEXO l.

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

CLAUSULA NONA - DA AUTORTZAÇÂo PARA AQUTSTçÃO E EM|SSÃO DAS AUToR|ZAÇÔES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçôes 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 orgão requisitante.

CLAUSULA DÉCIMA. DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento

emitido pelo municipio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA
0s materiais deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados na solicitação de fornecimento, em horário
comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
0rgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 22.1. Centro, A' 4i. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - El -
E-mails - ttsUagog4lrulr.pr. gov.br - wwrv.nsb.pr.gor,.br

,á/



385

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ FARANA

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos termos do art.

73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução dos materiais,

se estes não estiverem dentro das especiíicaçoes exigidas na licitação conÍorme especificações neste Pregão

Presencial em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos
indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à
conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos materiais, relatorios ou outros documentos que se fizer
necessário.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias apos a entrega ircdiante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa de

Débitos junto ao INSS e Ceftificado de i',,:gularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de debitos junto aos

orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo prazo para o
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara íará o devido pagamento mediante deposito

bancário. Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou

outros dados indispensáveis para a eÍeti'ração do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
montante a pagar os valores corresponrentes a multas, indenizaçoes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos ter s do Pregão Presencial n" 712013 - PMNSB. Nenhum pagamento será
efetuado ao Detentor da Ata enquanto p'-'r lente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito

a reajustamento de preços ou a correção nionetária.

O Detentor da Ata deverá apresentar qLrando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,
podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via internet.

CLAUSULA DÉCIMA QI 'RTA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer ' seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, corr me cotado em sua proposta de preços;

- 0s materiais cotados devem ser novos, .;: qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados

ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha pnrc de validade, o prazo remanescente a partir da data de entrega não poderá

ser inferior a 80% (oitenta por cento) do p 'zo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela c ega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente

Edital e Anexos, bem como da respecr , proposta, obedecendo ao Codigo de Defesa do Consumidor quanto às

condiçoes dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material Lr lregue, objeto desta ata, que estiver fora das especificaçÕes contidas na
proposta, ou em que se verificarem vicios 'Jefeitos ou incorreçÕes, sem qualquer ônus para a adquirente.

0 Detentor da Ata Íicará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçoes, no prec r nos prazos constantes desta ata;

Não contratar servidor pertencente ao qu -o da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.
Não veicular publicidade acerca do objetl esta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contratr ::das as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçã0.

CLAUSULA DEC '1A QUINTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustiÍicada das empresas con opostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos
preços ensejará a aplicação das penali, es enunciados no artigo 87 da Lei Federal n0 8.666/93 e alterações e no

Decreto Municipaln" 041/2009, ao critéric r a Administraçã0.

Aos proponentes que ensejarem o retai ' nento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os 1.0

colocados de cada item e não assinar a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometerem Íraude fii -1, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofrer as seguintes sanções, a cri r da Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo da reparação

dos danos causados à Administração da :eitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
. lmpedimento para registro r .- ia, se concluída a fase licitatoria;
. Cancelamento do registro nr la;

. Advertência e anotação res a no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por ce, ) do valor estimado da contrataçã0, que será aplicada nas hipóteses
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inexecução total ou parcial das obrigaçoes 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;

o 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 Licitaçoes, 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 obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de

Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

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

do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de'10% (dez porcento), incidentes sobre o valorestimado da contrataçã0, além do desconto do valor

conespondente 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 hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio e ampla defesa.

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 detentora da Ata, podendo,

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais,

previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, 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 Municipio.

CLAUSULA DÉCrMA SEXTA.DAS DrSpOSrÇÔES FtNAtS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0 7/2013 e as propostas das empresas classificadas em ordem

crescente respectivamente, no ceftame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância das

disposiçoes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8,666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do

resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0. A beneÍiciária que ensejar o retardamento da execução do

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato, comportar-se de

modo inidôneo, 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 Administraçã0, 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.

0 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 vicios, defeitos ou incorreçoes resultantes da execução

ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA.DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
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que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.
E, para firmeza e validade,do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos
representantes das partes, Orgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, 07 de de 201 3.

ade Competente

RG n" 4.039.382-0 SSP/PR

er Rogério Pereira

Empresa: Sander Rogério Pereira - Suprimentos de lnformática - Me (Solutec)

CNPJ: 1 1 .025.309/0001 -52

Detentora da Ata

de Moraes no 222, CenÍro, 43.3266.1222, - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -Rua Walfredo
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N,o 004/20í3- PMNSB

REFERENTE Ro pRecÃo PRESENcIAL No 7/20í3 - PMNSB

o ruurutcípto DE NovA SANTA BARBARA, com personalidade juridica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu 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" 10.520/02, N" 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto
Federal No 3.555i00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 7/2013 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os
preços para aquisição de gêneros alimenticios, conforme especiÍicado, oferecido pela empresa ANTONI0 FRANCISCO
RUY & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 05.306.008/0001-02, com endereço à
Rua José Mendes de Moraes, 144, centro, na cidade de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato
representada por seu Socio-gerente, Sr. Antonio Francisco Ruy, inscrito no CPF sob n0 576.578.909-91, RG n"
4.253.917-1 SSP/PR, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo
estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificado
no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N0 7/2013 - PMNSB, independentemente de transcriçã0.0
Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades

indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no

8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECTFTCAÇÃo DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

Item Código Produto/Serviço UN. Quantidade Marca Preço Unitário Preço Total

001 3966 Achocolatado em pó instantâneo UN 1.130,00 ltaly 1,70 '1.92't,00

Achocolatado em pó instantâneo, o rótulo deve possuir todas as informações nutricionais, modo de preparo, validade e data de produçã0,
indicaçÕes de consumo e conservaçã0. A quantidade indicada deve ser exatamente a medida. Composição: Açúcar, Cacau em pó,

Maltodextrina, SalreÍinado, 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.

004 4380 Adoçante liquido. Embalagem com 100 ml UN

Ameixa Seca sem caroço.Não Contém Glúten. Pct

3,00

uN 10,00

Magro

oré

Renata

Renata

1,75

2,40

5,25

24,00005 4334

e de 2509r

010 688 Arroz parboilizado tipo 1 longo fino UN 660,00 Rampinelli 8,80 5.808,00
Com laudo de classificação constando umidade máxima 14% e quebrados até 9,5 %, embal. polietileno atóxico, transparente, c/ 5 Kg,

Características Físicas, Químicas, Biológicas e da embalagem devem obedecer a legislação Vigente.

011 4337 Atum sólido em óleo. Lata 1709r UN 100,00 Pescador
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.

2,55 255,00

013 692 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena UN

Bolacha (biscoito) doce sabor maisena. Pacote de 400 gramas
1.450,00

014 691 Bolacha (biscoito) salgado água e sal UN 1.450,00

Bolacha (biscoito) salgado água e sal. Tipo Cream Cracker. Pacote com 400 gramas

1,85 2.682,50

1,85 2.682,50

026 4345 Canudo frito (salgado) vazio s/ recheio PC 30,00 Husker

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. I 43. 3266.1222. X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E -
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078 744 Milho para canjiquinha (quirerinha)

Embalagem de 500 gr,

NOVA SANTA BARBARA
t

PC 400,00

38 i)ESTADo oo paRaNÁ

pacote c/36 unid

028 722 Carne bovina (moída 2') Kc 1.320,00 Frios Star 8,80 11.616,00
Limpa, sem nervos, sem tendÕes, sem aponervroses e sem gorduras, com características organolépticas (cor, sabor e odor característicos).
Apresentar Certificado de lnspeção Estadual/ Federal ou Municipal. Embalada, devidamente identiÍicada com etiquetas internas de acordo
com a legislação vigente e especificaçâo de prazo de validade.

029 730 Carne de porco - costelinha KG 630,00 Frios Star 8,90 5.607,00
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.

035 724 Coxa e sobre coxa de frango KG 150,00 Maringá 7,80 1.170,00

039 4350 Creme para Chantilly Embalagem 1 (um)litro LT 10,00 Amelia 8,00 80,00
lngredientes: Açúcar, óleo vegetal hidrogenado, xarope de glicose, amido modiÍicado, proteínas do leite, emulsificantes ésteres de ácido acético
e mono e digliceridieos e aromatizantes.

058 4354 Goiabada, embalagem de 500 gr uN 70,00 1,25 87,50

059 4355 Goma de mascar CX 30,00 Bubaloo 6,20 186,00
Com recheio liquido sabor artificial de tuttiJrutti, colorida artificialmente.:Açúcar, xarope de glicose, goma base, óleo vegetal, aromatizante,
umectantes: glicerina e triacetina, corante artificial: vermelho 40, acidulante: ácido citrico. Não contém glúten. Valor energético: 16kcal,

Carboidratos: 49 Proteinas: 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

060 738 Leite condensado. Embalagem com 395 gr UN 1 10,00 Joara 2,10 231,00

064 705 Leite em pó com lactose LAT 60,00 Nestlé 22,50 1.350,00
Concentrado protéico de soro de leite, oleína de palma, leite desnatado, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo 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 sodio), vitaminas: (vitamina C, vitamina E, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina
82, vitamina D, vitamina 81, ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe**,,lecitina de soja, ácido graxo, araquidônico, L-arginina, L-carnitina,
nucleotideos, taurina, bitartarato de colina, inositol, L-histidina. NAO 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.

068 4358 Linguica, tlpo toscana KG 600,00 Friella 9,80 5.880,00
Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos com aspecto normal,firme,sem umidade,não pegajosa; isenta de sujidades,parasitas
e larvas mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno.

071 3667 Macarrão para sopa tipo letrinha colorido PC 60,00 Galo 2,45 147,00

Seca, com ovos, fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com 03 ovos por quilo, no

minimo, correspondente a 0,0459r de colesterol por quilo, sem adição de corantes. Tendo, no máximo, umidade de 1 3gr por 1 009r. Livre de

matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado,

contendo peso liquido de 5009r.

0,85 340,00

0BB 713 Ovo de chocolate 90 gr UN 240,00 Waranda 5,40 1.296,00

lngredientes: Açúcar, cacau, leite, lactose, leite em pó integral, gordura vegetal, emulsificantes leticina de soja e ricinoleato de glicerila,

aromatizante. Contém glúten.

092 711 Peito de Frango embalagem fechada. KG 'l 
. 1 60,00 Maringá 8,00 9.280,00

097 783 Presunto cozido, sem capa de gordura, fatiado KG 65,00 Bello 13,00 845,00

099 4369 Queijo tipo mussarela, fatiado KG 75,00 Bello 1 5,90 1 .1 92,50

107 4372 Toucinho defumado, tipo bacon KG 4,00 Seara 12,80 51,20

lsento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam improprias ao consumo e que alterem suas características naturais (fisicas, químicas e
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organolópticas)

VAL0RTOTAL: 52.881,45

cuúsuu rencerRA . DA vrcÊNcA
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 Dlário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

cLAÚSULA oUARTA - DA DoTAçÀo oRçAMENTÁRA
As despesas decorentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentárla: 03 - Secretaria de

Serviços Públicos lntemos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 04.122.0070.2006 - l/anutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340. 04 - Secretaria de

Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretana de Serviços Públicos Externos; '15.122.0100.2009 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Externos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590. 05 - Secretaria de

Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.00'1 - Manutenção da Alimentação Escolar; 12.306.02'10.20í 6 - Manutenção da

Alimentação Escolar; 3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 1320; 1330. 05.002 -
Manutenção da Secretana de Educação/Escolas; í2,361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;

3390.30.00.00 - Material de Consumo, 1450. 05.005 - l\,4anutenção da Alimentação lnfantil; 12.306.0290.2023 -

Ivlanutenção da Alimentação lnfantil; 3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2020; 2030.

07 - Secretaria de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10,301.0320.2026 - Manutenção do Fundo l/unicipal

de Saúde; 3390.30.00,00 - Material de Consumo; 2210; 2220;07,002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;

1 0.301 .0340.2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2400.

10.301 .0350.2029 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável; 3390,30.00.00 - Material de Consumo; 2440.

10.304,0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - SanitáÍia; 3390,30.00.00 - Material de Consumo; 2470,
'10.305,0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica; 001910 3390.30.00.00 - lVateíal de Consumo;

2500. 08 - Secretana do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretarja do Bem Estar Social e do Trabalho;

08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30,00,00 - MateÍial de

Consumo; 2560. 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244,0410.2036 - Manutençâo do Fundo Municipal

de Assistência Social; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2780;2790;2800; 2810; 2820;2830. - Fundo Municrpal

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo lVunicipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente; 002220 3390,30,00.00 - Material de Consumo; 2990.

cLÁusuLA QUtNTA. DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) mesest a contar da assinatura do mesmo,
pronogável nâo superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art, 4 do Decreto no

6.906i03. Durante o prazo de validade destâ Ata de Registro de Preços, a Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

não será obrigada a adquirir o material reÍerido na Cláusula segunda exclusivamênte pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando lulgar 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.

cúusuLA sExTA. D0 CANCELAMENTo DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
A Ata de Regisko de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo 0rgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público.0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quandor

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - El -
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- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicaçâo das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as razÕes do pedido,

- por iniciativa do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não 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 justiflcadas;

- não cumprir as obÍigaçÕes decorrentes desta Atâ de Registro de Preços;
- não comparêcer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro de
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata dê Registro de
Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços,

cLÁUSULA SETIMA - DAS oBRIGAçÕEs DA EMPRESA VENcEDoRA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifrcaçoes descritas no

Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. lvlanter-se regular (documentação obrigatória não poderá

estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em paíte, o objeto

da aquisição que se veriÍlcarem defeitos resultantes da fabÍicação, montagem ou ainda que estelam em desacordo com

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

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o
periodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo demonstrar

deÍeito, efetuando os necessários ajustes ou repaÍos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 5
(cinco)dias após a comunicaçâ0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador;

Sendo necessáÍio o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão Gerenciador dos

materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o

deslocamento de seus técnicos até a Preíeilura.

cLÁusuLA 0rrAVA - DAS 0BRTGAÇôes oo ruuHrcipro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre âcesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a

entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial N" 7/2013;
- prestar as informações 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 Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituidos os materiais, que não atender às especificaçôes constantes no ANEXO L

cLÁusuLA NoNA- DA AUTORTZAÇÃO PARA AOU|S|çÂO E EMTSSÂO DAS AUTORTZAçÔES DE

FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizaçôes de Íornecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, seÍá

igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a pârtir da emissão da autoÍização de Íornecimento

emitido pelo municipio.

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. DO LocAL DE ENTREGA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. I 43.3266.1222.8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná - g -
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Os materiais deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de fornecimento, em horário
comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, flcando o
Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

cLÁusuu oÉcIIvIA SEGUNDA - Do REcEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea "a", da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos termos do art.
73, inciso Il, alinea 'b', do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução dos matenais,
se estes não estrverem dentro das especificações exigidas na licitação conforme especiÍicações 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 Orgão Gerenciador, sendo sua conÍirmação definitiva condicionada à
conferência dos dados relacionados na nota Ílscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer
necessário,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Do PAGAMENTo
Em até 30 (kinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negativa de
Débitos junto ao INSS e CertiÍicado 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 prazo para o
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito

bancário. Deverá constar da nota Íiscal 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 Municipio 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' 712013 - PMNSB. Nenhum pagamento será

efetuado ao Detentor da Ata enquanto pêndente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito
a reajustamento de preços ou a coÍreção monetária.

0 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 CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer materialde boa qualidâde, conforme cotado em sua proposta de preços;
- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados

ou recanegados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data de entrega não poderá

ser inferior a 8070 (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍicações constantes do presente

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

condiçôes dos materiais entregues;
- EÍetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das especiÍicaçôes contidas na
proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente,

0 Detentor da Ata flcará obrigado a:

Executar o obleto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houvêr prévia autorização da Administração da PreÍeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execuçâo do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçã0.

cLÁusuLA DÉctMA QUTNTA- DAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS

A recusa injustiÍicada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos

preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artlgo 87 da Lei Federal n" 8.666/93 e alterações e no

Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da Administraçã0.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os 1.0

colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, Ílzer

declaração Íalsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conÍorme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofrer as seguintes sanções, a critêrio da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo da reparação
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dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
. lmpedimento para registro na Ata, se concluida a fase licitatória;
. Cancelamento do regislro na Ata;
. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o lvlulta de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipoteses de
inexecução total ou parcial das obrigaçoes 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 Adminiskação 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 ÍoÍtuito ou motivo de Íorça

maior.

0 descumprimento total ou parcial das obngaçoes assumidas pelo íornecedor no momento da execução da Ata de

Reglstro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobÍe o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0 colocada

do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor
correspondente ao Íornecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15

(quinze)dias corridos, uma vez comunicados oícialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública, por

prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçâo de outras, previstas êm Lei,

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

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

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançôes cabiveis, sejam estas administrativas ou penais,

previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;

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

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos conÍatados diretamentê pelo Municipio.

cúusuLA DÉcrMA SEXTA. DAs Dtsp0stçôES FtNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 7/2013 e as propostas das empÍesas classiÍicadas em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numeÍado. Os casos omissos serâo Íesolvidos com observância das

disposiçôes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes. A homologação do
resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A beneÍiciária que ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, nâo mantiver a proposta, Íalhar ou fraudar na execução do Íomecimento eiou contrato, comportar-se de
modo inidôneo, Íizer declaração íalsa ou cometer fraude flscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla deÍesa,

ficará impedido de licitar e contratar com a Administraçã0, e se Íor o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco

anos, enquanlo perdurarem os motivos determinantes da punição ou atê que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contÍatado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

Rua walftedo Bittencoun de Moraçs no 222, Centro. I 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná - E -

E-mails - l]gigçlgllJsb414gtbr - $ rru.nsb.pr.eov.br
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objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução

ou de materiais empregados.

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA. 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 foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, 07 de de 2013

Municipal

e Competente

RG n" 4.039.382-0 SSP/PR

)

Empresa: Antonio F Ruy & Cia Ltda

CNPJ: 05.306.008/0001 -02

Detentora da Ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - E -
E-mails - licitacaoíginsb.pr.eov.br - rvr.r'r.r'.nsb.pr.eov.br
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C. Procópio, Quarta-Feira,20 de Ítlarço de 20í3 Edlção:7

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbarâ - PR

coNvÍtE
Ac!tunídp..
A Praí.hn.fArÍlclpal d. tlott S.Íü Slt n t nr a ]ür ô süa(k a llrldpa. paít

r 2! AudLnd. Prlulc. ô 20í3, ií.Íü!b a abboÍ!Éo. d.d..!ao d. Lrl ô Dhrüz-
Oíç.mnúrb.-1,.OO20'l4,.bilhilboArl. a6ôL.lCoíürn oun t01.ôad.,rú(a
20@, qr frt .b T?úrp.íaad. ú G.lfao Fbcal.

DL: 21 d. mtçoô2013i Horlrb: e:Orm.; l-ocrl: C&na. lvl6tctp.l.
Conbmoa a r0E(b66oa r Yuaa píEnga
Nm S.nt Bút r, lEôm.r9od.20í3.

' Clrd.rdÍVblóÍlo.PÍrbltolurLrp.l

ERRATA- E)(tR^Ío comÉillo oo2rzoia
PUBLICADo No JoRML A cIoAD€ REGK,NA o€ coRNÉUo PRocÓPD - PR. EM

I»T OE í610í/201r, EO|ÇÂON.72G.
TERMO OE CONVÊNIO N'@2/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO D€ NOVA

SANÍABÁRBARAEA PÀE-A..odrdoô tutr.Amtso.daEropdmtrth Novrsrrúr
Báíüan

Convsat .: Müiclplo dc t+ova S.nb 8&ba[
Entld.d.: APAE - 

^r.od!çao 
dc PrL . Amlga do3 Er6pdqirb dc l{or s.nb

Báô.r.,drüded.chril !ürítnrtjc?rürÍo.,lír.cÍt m CNPJ Dbo n..02.7@.250rD@í§5.
Oqdo: R.p.síhgrÓlo.
Aulodzrçáo: L.l Orçrmântáíla - Rrp.!. ffi F.dad a .ploçlo ílnic.h"
Ott d.AtElmtrE: 15rol2ol2.Vlgand.: 311121N13.
OIIDE lELl-D.ir d.Arshrln í5ô12012:
LEIA{E: Oât drA..ln tw: 15OU2013.

Chüdmlr \hLdo - Pní.lto ltnldpd

Prefeitura Mur
São Sebastião da r

R.rtüçlo oin
OCoí!.ho Urn{cFC ôAlr§thde Sodd (hl

atsrtüiçô.tLgt, 6íúrrtôp.L L.t [,lmldp,
Cüddürírô qp . polÍüc. p.làf6 d. A!!bU

cdr.ührcbíC co.no prÍt & lbtítr rb !âS.Íl
Fcó.Í.| nt t.7'12, ô 7 d. d.z.íúío (l. f 9o3, LC OÍ1

CmlHaGndo r Raloà4lo n. 1a5, (b 14 d. ilür
Allbtâncb Sod.l - CNAS, qu6 âpíovr ! Poilüca tr
. qiC hsdt osbbÍrl! úÍrlcod.AlsbBÍrde Sodd

Cmddcírnô. Poít!ú(b MOS n 385, d. 27 d
coÍrplâtEüí!! ô tíu§to ! o@nlao d
trerdenübpdo gorrÍmbd.rdnôm[o dosl

Coíro5cÍmô ! eíovréo do CoÍlsaho Mrnk
mdtsede cm 28102//20'13, r.Mc !o dlspocto Íx
8.7a2tr0. ÍlpÚlgrxriado pür o !m 2013 a ffi
lwmo Ía(bÍll dc mor ürtaíloí!! daslhrô! âo
!ã(b cL!: IGI»PBF, IGO§I,,AS, Pho Baltco do'
Bádco Fko, PboTrrn lçúo d. fibd. Cdr$c)dd.(
,tolva:

Artgo !. - Apmryr, a ÍcpÍogm!Éo dot racur
06t/qno hdâÍd d. !E ,rlâíloGa doaúredd s I
prÍro.nlthbô20í3.

A,tlg|o ?. Pü.. dlh.éo d6 ílqrro! ó lE
gsb, Hdo rtEo apGetrdo D CMAS pra sua

A,llgo !p. E3tr Íaaoluglo antn fit úOoín! dí
SâoSabr.üüo(,.Ans!k!, 28ôFcwílhodüi

Emb ú!

Oíld. !. L: JOEE
0c.

L.l.{: JOSE FERREIRAIEXDOÍçÀ CNPJ $bn.. 1a.9c5.a3t/0001-S.
itoE S.rú BaÍü.rr, 14 d.m!Í9oó.2013.

DECREIO N.' 03!
S.irnrtâ: ErcÉíaAsMJrídbo!dá ilFâs I
o PREFETTo MUNtctpAl DE sÀo sEBAsrú

noulod. JBrtt{rl9ó.JLgsb, DECRETA:
Artl'- Flca uonaírda, a p.Ítt dÜ tS d.

|'IATSUE MIYAMOTO, poÍtr(brr d.6Ítêira d6 k
022.106.299-90, do c.ígo tu!.§ &Íldho, í
p.3ed dcrsr Pro{.ittn Mrnidp.l.

lÚl-?. Rryogam-s$dEpollçõo!mconl
Edlffcb dr M.ihn Munldpal da Sáo Scbcíiá

LUIZ FERNANDE§. Pnl
WANDERLEI FERREIRA FIOUEIRI

DECREÍO N.' O'
Súmdr: ExmraA...asJwldlcocdá uf*r
o pREFErro MuNlctpAL DE sÁo sEBAsrl

no ulo da su!! dÍtulÉa LC.b,OECRETA
ArLl'- Fh. aronôrdo a prí{í dc 15 d€

B LDASSARRE CORTEZ. poítadoí d. ert.hâ (
n'. 756.7ô4.í00-20, hrcrtto m O.4.8. sob nô 33.t
!mcmilr3áo, llmbolo CC*{, doqlrdm d. lcrldo

^Ít2'- 
Raogmr*udispodç6ormdx

Edif,cb d! PÍÉídt r. Munidpd dG Sâo Sôbsstit
LUIZ FERNANDES. Pr.i

WANOERLEY FERREIRA FIOUEIR

DECRETO r{..0r
&iÍilrâ: Noíyhlr ProqÍrdoí JuÍÍdlcoAdiunto s
O PREFEITo MUNIoIPAL oE sÁo sEBAsTl/

m ulo d. ul8 âtlbulçõ..|.9'b,DECRETÀ
Art l'- Fhr nmcaô a paÍlh destr dab,

CORTEZ, poílldoídr €ÍtdE d.ldrnüdadc RG Íl
hlcrtto m O.À8. sob no 33.E1G,PR, prr! oorpàr
.mmbslo,sÍnrbolooc-2. ht gíàntcdoq[drc

Arl?- RrvogrHo!rdbpoclçóBs.mff
Edncbd. Prí.lhr?r Munidpd d. São Sâbâs0

LUIZ FERNANDEg - Pru
WANDERLEY FERREIRA FIGUEIR

DECRETO N.' O{
Súmda: Convocr ondidab 8pwâda am Cm
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÁO SEBASTI

no (ao dc aua! rblbulçõas l€gaia, tândo ffi r

onbmldadc conr o Edit l n'002fm12 - (PÍo(

CNPJ bb

Íía.rnb D Pr.gao

rtf.(E.lerã12lo@1-

Emtrr da do .í.ítnL s Pr.glo
PD!.rdrl

Oíúc s lâ: JOSE SENDOXçAa CNPJ sb íf . Oô.í04.2o210í,J1-
0ô.

L.l.{.: JOtE FERRETRAIEXOONÇA, CNPJ tob n.. t{.9G5.43{y'00ot-30.
No[ Santr BarbaE, la & maryod. 20t3.

Chud.mlÍ \rrlarlo ' Pnblto lunlclp.l

ERRATA m TERIo oE xoToLoGAcAo
REFEREI{TÊ AO PREGÀO EI..ETRÔIIICO TI' OíT'20í!

Emt (b Puuic.Éo do T.tÍD d. HmloorÉo d. Lldt Co Itíúüb ú Ê.gao
EhtÍônaco n' 01320'13, p{rulcadocm 13rÀ1i10í3, r.ndoqu.:

Ondc s. lC: L B, IrOREÍtlO -EPP.
L.I.{: TORENO DISTRIBUIDORADE 3UPRfl E}{TOs PARAINFOiTAÍrcALTOA-

EPP.
Now Slntr BáÍb.E, 14 d.mlrçod.2013.

ChdmlÍ \r.Lrlo . Pnblio lurúdD.l

EXTRATO DAATA DE REGISTRO OE PRECO 1r..00!t mt3 - prt{lB
REFEREilÍE AO PREGÀO PREIEIIG]AL }F I/TIOíT - PCNSE

OBJEÍO-AqulalçIo d. mtl,.ddt prn mnut nçlo.hayL. púbm3.tprtn otado
d[Í!lto. VALIOADE DAATA: l«r!r20í! I lt,Otr20l4.

FORNECEDOR: CASAOOASFALÍO DISÍRIB. lND. E COM. DEASFALÍo LÍt»
37e , blls 6/7fr-À91 .

DOOBJETOE REGISTRADOE

TIPO

. Pni.lto lunldpd



.?go

2690.3.í.S.ír.00.m03 Vandmnba 6 -P.!ed Ch,i....... 073
í2.500,m

2720 - 3.í.90.13.00.00 0 3 7Ot - Obítg.çô.! P.üon.lr .....3.675,@
2790 - 3.3.90.30.00.00 0 3 703 - Materlat d. C6rtlm.....í.í37,50
2800 . 3.3.90.30.00.00 0 3 7Ol - MrbÍbl d. Con.um. ô.678,2,1
2810 - 3.3.S0.30.@.00 0 3 70ô - M.bíld d. ConuÍm......2.110,23
2820 - 3.3.90.30.00.00 0 3 73t - MeEítc d. cm&m... 2.744,&'l
2E3o - 3.3.90.30.@.00 0 3 Trtl - Mat ÍLl dr ComuÍm.....í0.790,8i1
2E70 - 3.3.90.39.m.00 0 3 704 - Ouro. S.n l9o. d. T!íE to. Pcr. JuÍldlc../t.000,00
2880 - 3.3.90.39.00.m 0 3 706 - Orrto. S.ít tço. d. Tmlru P... ürÍldlc...6.mo,0o
2020 - 3.3.90.39.00.00 0 3 74t - orrfo. Sád9o. d. TücákoE P... JuÍl(,|c... g.o(x),m
29$ - 4.4.90.52.00.@ 0 3 7't0 -
2960 - 4./t.90.52.00.00 0 3 738 -
fotAL... @1.307,17
AÍt. 2. . Cmo llcurlo pera .b.ÍtuE do cródlto epl.lffibí .Íltuado pclo .tügo 80,00

antslor é oíaraddo o lupcrávI ltnsncalro.
supERÂvrrFtNANcEtRo...... 00í.307,47

087
TOrAL.................. @1.§7,17 26.00

Iunlclprl

Equlp.mGrbs
Egulpamsírtor

PURrY í,17 197,73
Frr&o dartloo rmúaáo cruliB! obtlda

aubüilnda cornclthral &m coírnb, 500 CrO7q 730 i,ShoprEplp@.üroí
srNHA 1,4 551,40

Embel. poL.ülcno aüâdco, tramp. d500!
731 Molhodãsol8, rmbalagr
DUSUL 2,70 2:
795 mgamdcaldEtâdo.P(
CATEMAR I,15 2I

095 4366PópaEpícpsodcb.b
'190,00 MTULAC 15,17 2)

Cm lellr coíybÉaâdo€nÍiqurddo! co
qrdlçõa! dcycÍeo a!t!r dG rcoído coín ,

Íl§toa

DECRETO
O PREFEÍTO XUNICIPAL OE NOVA Fr

SuAs ATnIBUçôEE auE LxE EÃo coilr
Aú T'. - NOIEAR BRUXA CAROLIN.I

9.201.7,104, ararcaÍ o Cargo da

&t. 2lo - Ert. DEdo entrâú om vlgü,
dhpodçõ.s rm 6n6Íto.

EDIFICIo oA PREFEITURA MUNIcIPAL I

07 DE MARçO OE 201 3.
N'LSON XAV'ER,

EOTTAL DE CONVC
Raíamta ao Concur

APREFEITUR oENovAFÁÍtMA, Elte
r tondo cm vlEtâ o contldo no Edltrel nâ 001
ToRNARPúBLrco:

A CONVOCAçÃO dss cândldat8! eí
Í.gulam.nbdo p.b Edltil n' 001/201 1, paru
(Í.1r, â p.Ítr drr 0t:00 lt í í :00 hom . d!

Ím.sçao, ffibrna sÍügp

Edlíldo dr Prrí.ltum Munldpsl d. Nde Fat
2013.

Prefeitura Mu

Xllaon XryLr . ?

ERI

I t'*

08.t

)

AVISO DE LICÍIAçIO PREoÃo PRESENCIAL n.'0la/201r
Oq6to: Cont .taÉo dâ amprÊ!. ou pÍoísllonrl par. pÍestrçao d. srÍvlçor ,údlco! nr

o3p3drlldsd! g[nôcologú. c oôslrtrld!. Tlpo:Mcnoí pí.ço.
RHblm.nto Envclop.s com Pmpcte!:Ata 21Oy2013 àr í3:30 haÚ.
lnido do Pr.gáo: Dlr 21/0U20í 3 & I't:00 ho6r.
PEço MaxlÍm: R3.2.800,00 (dol ml c oltoc.nt$ r.!b) mcf,!.b, duEnt 12 (doz.)

moro., tobllz!íldo d. R3- 33.0m,m (fib ! ilr mll . rchcrnbo í.!1.).
'liíoímrçô.a CompLmantarra: podarao 3a? obtldaa am horlío d. rrp.dLnta nr

Pr.í.ltur. Uunlclprl dr Novr trnh Bló.n, tlto I Rur Vfillrrdo Bltt ncourt da
lúorl t r'22, p.lo íon.: (0u tB. tilC&1222), ou po?.m.ll: llclbooontb.pi.my.bÍ.
slt m.n.b.pí.oov.br, lloE §!nt!BárbrE, 1Ílo3r?013.

Edurrdo Lmtanh.Í da Souu . PÍüeoko

Avtso DE LtcÍT çÃo pREGlo pREsErclar n.. oí7r20í3
Obloto: ContntrÉo d. .npí.t romrllrtlc. prn dlvule.çIo d. Íd oiclrlr do

Ercutlvo Uunlclpal. llpo: M.noÍ p?eço. Rco.blmdrto Enwlop.r ffi PÍopoatr!: Ató
2103/2013 àr09h30mln. lnldodoPÍsgão: Dla21m3n013& 10:00hoír!.

Pí.ço Máxlmo: Rl '1.500,00 (um ÍÍü o qulnhônto! radr), nro.lrlls, dur.nto 24 (ünb.
qurro) m!es, tolr*:srdo Rt 3C.000.0o (Hntr...lr mll Í..b).

lníom.çõ.r CmplamantaÍat: podaÍlo rar obtHar am hoíaílo da .xpadldt nr
PÍtí.hun iunlclp.l d. Nm 8.nt B&t.n, tlto a Rut Wt]tÍ.do Bltt nNÍt d.
Loílaa nt 222, p.lo ton : (0[ t(l, t2aGtZl2l, ou poí am[: llctt ooAn.b.pr.my.bÍ.
Sltr m.nrb.pr.oov.bÍ Nw. Sentr Baó!6. 11m3/201 3.

Edu.;do llont nhaÍ da Eouu . Pra!6ho
Porbd. n'otariloíl

EXTRAÍO DAATA OE REGISÍRO DE 
'RECO 

r{.' OOI,,!OíS - 
'STABREFEREII'E AO PREêÃO PREIET'qAL }I' ?,iMI! - PTi'EE

OBJETO-Aqul.hao d. gamm. rltmnüclo..
VALIOAOE DAAÍA: D. 07r0U:10í3 I 0üm/2013.
FORNECEOOR: ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COIíERCIO DE ALIMENTOS

LTDA CNPJ sob nô72.272.Í49m00í-30
Avonlda Plon.líoVlcbÍlo Mârcon, 466-Pelque lndusbLl ll. M.rlÍla- Plrrú
EgpEctFtcaçÀo 0o oBJEro E pREços REottÍRADos
Itür CódlgoPro.lúorEÍvlçoUt{. Q u r n I I d. d.

f,rcr PnçounltaÍlo Pr.çolot l
002 433í Agic.rcrbttlSkg UN í 1 tl 0 0 0

MARTNGAENSE C,77 7.717.80'
Açúcar obtldo dr €oa da ag.,crr, crlltrli com rspaclo, cú, cà.|Ío píópítor r t,bü doca;

com tcoÍ rlcoíoso mlÍtmo ('3 90,3% P/P, âdmlündo umldâdo máím. & 0,3% P/P; tm
íerm.ntaçáo, lranto da sulHrdos, pansib!, mrt.ílab tcm . d.ltlbs rnlmls ou
vegGtels; !@ndldffido am plárü6 rtóxbo.

006 '1335 
Am.ndolmflôrrü.hgmd.50o9r. U N

190,00 CATEMAR 3,'14 653,ô0
N7 T94AmldodcmllhoeÍÍÊâlegmdc'lkgUN I 8 , 0 0

o'MTLLE 2.55 24S,90
009 818AÍrozAgulhlnhaüpoílongpfno UN 7 2 1 ,0 0

NUTRIMAIS 8,20 5.991,72coír laudo d6 d.!!líbaçáo coírstando
umldsda máxlm. 14% . qu.bÍador ât6 9,5%, .mb.l. pollctlLno rtô)dco, blnlpemt. c/ 5
kg, CrEd!ííaüca! FÍtlca, Oulmlc.!, Blobglcat a d! mbahg.m (bvaín obôdocoí a
lGglCâçaow.nt .

012 7/+0 BrLmlldCavsl,uboí.troí0&o,pr6tcd. P C
1'15,00 PETROECTM 5,22 000,30

lkg
0í7 3600 Cllf,toíÍldo,Ínoíô,puío.lbíL,rltovaq.E P

M RINGAENSE /t,í) 3.8/íll,00'8í,00
c/ l.lo F.rírz!AB|C,.mb.l. 600 gr.m!s.
0í9 6e0 C.ldod.C.rn .mÉPC 2,00 A P T I

4,58 9,10
Cmpoltod. ul, rmldo, gtutrm.b mtódlco,.g}car rho. caboL, goíúJ,.vtg.tal,

ortrto d. crmc bovlna; aío É: acoírdtlonâdo ür paoob da í Kg.
020 Tl2crldod.g.tHr.lkgPc I 1 , 0 0

IERVICO AUTONOXIO DE AGUA E I

lalinfp OÍç.mÍÍarlo - Adír{nlíraçto lndlrür

RECEÍT,l

REC€íÍAA CORRENÍE§
iECEIIA PATNTIONIAL

REOEIÍA 0E tEtn/lçô8
TRANSFERÊNCu5 coRRExtEg
OIJÍR^8 RECEÍÍAS @RREà'ÍEI

I|?TRFERÊTE|At F*{ANCEIRAS AÍNA8

56r
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PREFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

\

^

ESTADO DO PARANA

ERRATA EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O OO2/2013
REFERENTE AO PRESENCIAL N' OO7/2013

Errata de Publicação do Termo de Homologação de Licitação referente ao Pregão

Presencial no 00712013, publicado em 1310312013, sendo que:

Onde se lê: JOSE FERREIRA MENDONÇA & CIA LTDA, CNPJ sob no

06.194.202/0001-06.

Leia-se: JOSE FERREIRA MENDONçA, CNPJ sob no. 14.965.43410001-30

Nova Santa Bárbara, 14 de março de 2013

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, U 43.3266.1222,8 - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - Site - www.nsb.pr.qov.br
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G. Procópio, Quarta-Feira, 12 de Junho dê 20í3

Prefeitura Municipal de Nova Í
TERMO DE HOUOLOGAçÁO E ÂDJUDTCAÇÀO PREGÃO PRESEITCTAL X.03t/2Olr
Aos I1 (onz?)diasdo mâsdc,unhoIOB) do anododois milrtí€26 (2013), em mêu Gabinete.

êu Cl.ud.mlr Vdarto, PEíeito Municipal, no uso dê minhaâ aldbuíçôas lêgels, HOMOLOGO o
pÍeedimrolo dâ Licltrçáo Pregâo PÍrranclãl n.'03í120í!, d*tinado a 6nffiâçâo dê
empresa pors pcstâÉo dr loruiços de @btâ, tíanspoÍte. tElarcnto ê dêstinâçào íiml dE
@sldms da sâúdô. s íavq da lmpr$s que apÍ@nüou mgf,oÍ propostr. sêndo ala: 8lO
RESIDUOS TRANSPORTES LTOA. EPP. CNPJ n'08.680.15tli000Í-61. Bo valrí do Rl
9.900,00 (nov. mll . ffis6nt6 mâis). plE quo . rdiudlóçlo mlc pí!édldr píodE ssu!
Jurldku r bg€lr .íâito..

Osí ciênda rs inteÍêssado8, obscruâdoa rs prewiçÕes logais peÍtinentsD.
Claudemlr Vrlárlo . ?nÍ.lto Munlclpd

DrspENsA DE LtctrAÇÀo poR rNExrcrBtLroAoE N. oo3,:toí3
D" a@do @m o pro6dlmêf,lo adminlgúâtivo instâu6do Êlo Munlclplo. obrêto dr

CilBspondáncia lnt.ms do 04 dê iuúo dô 2013, râÍ.Entê ao píGso de INEXIGISILIOADE
DE LlCllAçÀO. paro as dcrposa6 m s CONTRÂÍAÇÃO DE SERVTçOS PARA
FORNECIMÊNTO DE ENERoIA ELÊIRICA, pare 8upítÍ ar mosrtdedal dârgffitâr{rs
muniqipsis, lendo sido âtsndHáÊ s rcmâs lêgals r poÍtinânLc m íoms do 6tido m aí. 2§ o
26 dâ Lci 8,668l?3 c postsiríeâ âltGre@s, BÍsct6rtzâ-se I íeí"Íidâ hexigibíldâde d!
licltagâo

Publhu€-se naÍomâdsLsi. NovBSônlaBáôaía.0ôdê junhodo2.013.
Chud.mlt Vrlarlo - P..íolto lrunlçlp.l

otspENs^ DE LtctrAçÂo poR tNExtGtBtLtDADÊ N. 00aÍ10í3
Ds &ordo @m o pío€diínanlo 6dmlítutrsíro lnstsuÍrdo pêlo Mmlclpb, oqlto da

Cffcapolldânêb htrmr dc 04 dc iunho dG 2013, 6r.Í€nt ào plmm de NEXreterL,D OE
OE UCIÍAçAQ^ p.í. .s dGpc* ffi , CONÍRAÍ çÁO OO§ ÓRGÀOS Og IMPRENSA
OFICIAL NACONAL E €SÍADUAL (OIOE), pln supdÍ ss nEld.d6 do Grblnots do
PíêíGilo, t.ndo lldo atmdidlr !! ffiat logâlâ a peÍtinontca ne Ím! do ffilldo m aÍ1. 25 e 26
d. Lei L668Á3 ê polteííofês altrrrçôês. aEclcrtzr.e r GíoÍid8 herigibilldrdc da llclt!Éo.

Publhu*nâbmedrL6l. NflsSrntâBáíbaír.07drjuohodo2.0l3.
Ctrudffitt V.r*to - PrLlto ilunlslp.l

EDrraL DE Lrclr^çÃo coNcoRRÊilciÀ púBLrcA N. ooir20t!
OBJETO - CôEúo dc Us d. 02 (dob, B.mcÕâr lÍí6Eiáb, m o nm oxducls dô

lnstel.çâo dr âmpresE prÍâ axploEçto lndtÉtlal, no ramÕ dc @tô da oaturs.
TIPO- MolhorTécnicâ
RECEBItvtENTO DAS PROPOSTÀS:Aló as'13:30 Hsâsdo30/07/Z0t 3.
LOCAL: SGtoÍ d. LicitaÉê3 da Prclrhum Munldpâ|, Rua MlrÍado Bittemurt dc Moras,

222 -C.ntrc, NovaSanta BáÍbría -PR.
DATAOAABERTURAOAS PROPOSTAS: Oiâ 3o,07r2013 & 14:0O Hmt.
LOCAL: CàmâÍo dq Vo.ssdorss d€ Nwa §anls BóôâÍs - Rus Anlonlo RG. d€Arclda n'

130. BalnoCântrc, Nwa Ssnt Báósrr-PR.
Obs - O Editrl Comploto pod€râ ceí oblldo na PIBíeitur8 Uunicipal dc Novr Sãntà 8áÍbaÍa.

3l to â Ruà Wdfsdo Blltencouít dc MqsG! no 222, S.ttr de L ldtâçôes. htráÍlo da3 8:0O à! I 7:00
horas. ou pelo llle: M.nsb.pr.gov.br ou. Elrevós dr soliclteçlo por E-mail:
liciiâcro@nsb.pí.90f,bí, bêm 6mo. qusisqucrinítrm8çó€3 âtravês do tclebm 4$3266.8,l00.

Now Sant! Bârbsro. 07/0ô1201 3.
Edu..do Montrnhlr da 8ouzr . Prorldcntt Comhsto da Llclt!çlo PoÍtrrla n'

01w012

PUBUGAç^o rnúi€BTRAL Do ExÍEAÍo bA AÍA DE ReGl§rRo DE pREço |lJ
00rr2olt - prNai REEEhe+rrÉ Ao pR€cÀo PREIE actÁL ll. r/al3 - pnlGB

OBJEÍO - AquÉlçào da Canâm â,imntlcio8. VALIDADÊ DA 
^TA: 

Oo 07103/20í3 â
06,09T2013. FORNÉCEDOR: ATACÂDO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO OE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ $b no 72.272. i{910@t-30 Avonida Poneio Victorio MsÍcon.466 - Pârqu8 lndustiâl
ll. Maíingá -PaÍBná

ESPECIFICAÇÀO DOOBJETO E PREçOS REGISTRAOOS
Item Códho ProduLrssryiço UN. Ousilidrdq
Mar€ PEço Unitário PGço Total
002 'a331 AçúilrcÍill8l6tg UN Í.140,«,
MARTNGAENSE 6,7? 7.717,80.
Açú€Í obtido dã 6ne dr sçú@r, cíistsli mm 8spêelo. coí. cholro póptus o sbs doce: ffi

tad !adG! mlnimo da 99,3% P/P, dnilindo umldrdâ mâxiro de 0.3rÁ P/P: 3m
têmantaçâo, i$ntoda sulldadês, príâsilâs. mãtêÍiais ter@s e dotÍibs rnhais ou veoetais;
8@ndicionedo 6m pláslico alôrico

006 4335 Amnddmcruombatogsmdesoogr.UNlS),00 CATEMAR 3 , 4 4
6s3.60

007 7gi Amldod€milhoembalâoômdo'l kO UN
98,00 D'MTLLE 2.55 249.90
009 818 AnozAgulhinlt6tipo Í k ngofim UN f21,@
NUÍR|MA|S 8,28 5.994,72 Com laudo dê clrsriliáção cfistendo

umldàda máxima lil% e qu€bíadG 6tó 9,5%. ornbsl. pollâtlleno gtóxl@. trampsBnte c/ 5 kg,
Caíetêrl3tia3 FlsiBs, Oulmi63, ôiológicss ê de embrtâgrm dsvcm obedêe. â leglllaÉo
Vigenle.

iiâ'urrca j,iinoarta icô amu, 5oo g
079 739 M$op.raDhcaüpo

stNH^ 1,41
Émbrl. polhtiiam i!ôrlco, trunsp. cJ 50
084 73'lltolho.lr&ialmbo!

&.OO DUSUL
Wl 79lt OÍág6m(ffiEtado.

26,(n C ÍElrAR
095 ia366Póp.EpÍGpâíod.b

190,M NAIULAC
@ndenrâdoEnriqwidor ffi VitâmiÍ

lstü de âüdo ffi , MTA 02 ê 79 r F

mrlâÍiâ$pámâB sBleboadar, hdEsdo
.limítsÍ; livro d.málcÍiris t€.toe3, pan
doxtinâ. eçúCâr o.gànko, amâ ldêntlã
gm gür. tÍma aílfd.l dc laitê ffi
tmr€b sG!úwlo a mnlc rrlifidal v(
â@ndlcionsdo em smbalsgsm píimá
hemtlcrmntr slrdo, m p.s da 2tg

098 a368 Ouêlio pãmsâo Ek
SELETÉ

Elaboírdo m Litâ, Íamnto lá(ll@, c

sos
102 751 Rosquinhsdô@4o

MAXIUB I,85
BisÍb de sm Éhcb; Gquínhá

íF,rü a eürs $b.t rch3 permitil$:
to.l 706 SrlBfnrdo

0,75 198.75
Cm iodlto potáatb, cdíqm lêgldaç

.tôxl@. I t0
106 709 Tcmpampíontocompl

10,00
malâÍl$-pÍimes sá8, llmpss ê dc boa qu

êcbolâ r qdimnl6. sm pimrotr, Liv.c
enimáis s vegetais. Émbsl3gcm: " Primán
pcellqúdods01 {um)kg. VALO RTOT/

PUBLTCAÇIO ÍRrír€§ÍRAL DO EXr
00220í, - Pmnsa.RÊFEnErÍE 

^cOAJETO - AgulliÉo dô gan.N slir
06109/2013.

FORNECEDOR: JOSE FERRÊlRÁMÉl
CNPJ sob n'. ,4.965.434rfi)01-30 Au

8àíb.6- Paãnâ
ESPECTFTCAÇÀO OO OBJÉrO Ê PRE(
Item Côdto Prcduto/Scryrço

Pr€çoUnit. PreçoÍoll
003 43324ça6ÍR€finadolkgt

ITALY 2.OO
015 757 Bob @m rech€io I

12,00 1.ô20,00
8olr6m elEo císm b6M d d@,
018 4338 Bombom,pe@lê ltgl

SAMBA M.4O
Embãlâgem 6m apíoximâdámgnte r

hk Íogffidá,tarinha d! higosnr(ueck s co
m da lrltc am É.msntài§! dê Ému.ía
wgctel.avêlà,estanhe dâ Éiu.lsite em pó(

0i8 a33S C.ldodêmm8r
'' mRAÍt(cHEl

O22,43/t1 CaldodêGâlinha,@tr
40,00 PÂaAT(CHEF

025 8í9 CanliebraoB-tipo 1

NÉNA í,65 52t.00
Pclo d 500 grâmas
O2l 729 Csmsbo/tn6(acám2.)

MENDONCA 9.20
Ssm rer.trmpa. asm mÍYos, tem t!

@ràctsilsücâs ôÍgdriirôptcâ3 (ôoÍ, srbor,
lnsp€çào É6t duâl/F.dsnl il Municipat. I

inlomar dr a@Ídoom I Legillâçãovigonl€
036 4348 Coxinhadaâ68dsÍmi

880,q) MARINGA
037 4349 CEmdê ceHa, paq

zAELt 2.20 :

038 797 Cr6medêLcitc200g.l.'012 740 Bêls mâstiqávsl. Êãb(es
Nn ÔuJ @uq I

§ortdos. D.mlêds PCqtryr*w-----' ---
^n 

nI NN
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' il-: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

EStado do Paraná
SISTEMA DE CO TROLE INTERNO

Unidade Central
Lei M unicip al n'5 7 7/2 0 I I

Portaria n'0 I 4/2 0 I 3, 0 l/0 3/2 0 I 3

. autorizaçáo (emitida pela autoridàde cornpetente) para realização
da lic consta do sso?

., termo de referência foi aprovado pela autoridade competente?

PRESENCTAL (COMPLETO)ECK.LIST PARA P

P ão no 007/20í3

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA,- NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

S N NA

FORMALTZAÇ DO PROCESSO

A licitação foi' formalizada por meio de processo. administrativo,
evidamente autuado e numerado?

Lei no 8.666/93, art. 38,
caput

N*í

art.7o I e art. 21, V
Decreto no 3.555/00, Anexo x

A justificativa para contratação (elnitida pela autoridade
competente) consta do processo?.

Lei no 10.520102, art. 30, I e
lll, e Decreto no 3.555/00,
Anexo I, art. 80, lll, "b" e art.
21,I

x

Consta do processo a indicaçáo do recurso próprio para a despesa
e comprovação da existência de previsão de recursos
orçamentários (com a indicaçâo das respectivas rubricas) que
assegurem o pagamento das obrigaçÕes a serem assumidas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo

rama?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, lV e Lei no

8.666/93, art. 7e, § 2e, lll
(para serviços) ou arl. 14,
caput (para compras)

srí

Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de
isa, suficiente e clara?forma

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 80, I

S

O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a
avaliação do custo pela Administração, . diante de orçamento
detalhado, considerando os pieços praticados no mercado, a
definição dos métodos, a estratégia. de suprimento e o prazo de

do contrato?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 8o, ll

S

"a"art. 8o

Decreto no 3.555/00, Anexo S

arl.21
Decreto no 3.555/00, Anexo SO termo de referência consta do processo?

A designaçáo do pregoeiro e da equipe de apoio consta do
rocesso?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Vl

S

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Vlll e Lei no

8.666/93, art. 38, I

SO edital e respectivos anexos (quando'for o caso) constam do
processo?

Lei no 10.520102, arl.4o, lll e
Lei no 8.666/93, art. 40

SO edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de
acordo com os ditames da check-list do ed ?

SDecreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, lX

A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo?

SDecreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Vll e Lei no

8.666/93, art. 38, parágrafo
único

O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato
consta do processo?

Decreto no 3.555/00, Anexo xOs com ubli do edital resumido constam dodas

l de ll

Órgão/Entidade M.uNlclPlo.DE NovA SANTA BÁRBARA PR - TODAS AS SECRETARTAS

a

Processo no Àl^rr Írr^trtêT^

DE§CR!çÃO DISPOSITIVO LEGAL

ç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná
SISTEM .DE CONTROLE I NTERNO

Unidade Central
Lei Municipal n'577/201 I

Portaria n?0 I 4/2 0 I 3, 0 l/0 3/2 0 I 3

oi respeitado o prazo de I dias úteis entre a divulgação da
bl do aviso do edita ea do evento?

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislaçâo?
até R$ 160 mil (DOU e internet)
de R$ 160 mil a R$ 650mil (DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 650 mil (DOU, intdrnet e jornal de grande circulação

ional ou

s pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitaçâo
constam do

CHECK-LIST PARA. crAL (coMPLETO)

ãO/ENtidAdE MUNICIPTO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - TODAS AS SECRETARIAS
Processo no NAO CONSTÀ

N.- NÃO' NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

órg

LEGENDA: S - SIM

no 007/20í3

processo?
DISPOSITIVO LEGAL

l, art. 21, Xll e Lei no

8.666/93, art. 38, ll

NA

Lei no 10.520102, art.4o,Y x

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 11,1

x

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam
do processo?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, X e Lei no

8.666/93, art. 38, Xll
combinado com o art.32

x

Os originais das propostas esÇritas constamrdo processo? Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art.21, X

x

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Xl

xConsta do processo a ata da sessão do pregão, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação

_e dos recursos interpostos?

Lei no 8.666/93, art. 38, Vl x

Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do
processo?

Lei no 8.666/93, art. 38, Vll x

xOs atos de homologação do objeto da licitação constam do
processo?

Lei no 8.666/93, art. 38, Vll

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Xll

xO comprovante da divulgaçâo do resultado da licitação constam do
processo?

Lei no 8.666/93, art. 38, X xO termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso)
consta do processo?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Xll

xOs comprovante da publicação do extrato do contrato consta do
processo?

xLei no 8.666/93, art. 61,
parágrafo único

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial foi providenciada pela
Administração até o 5o dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data?

NALei no 8.666/93, art. 38, VlllSe for o caso, constam do processo recursos eventualmente
apresentados pelos licitantes e respectivas manifestaçÔes e

decisões.

2de ll

i*
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-- ilr.

DESCRTÇÃO S N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

SISTEMA DE CO TROLE INTERNO
Unidade Central

Lei Municipal n'577/201 I
Portariu n'AI 4/2 0 I 3, 0 1/03/2 0 I 3

mbulo

Consta do edital a definição precisa, suficiente e clara do objeto,
como a indicaçâo dos locais, dias e horários em que poderá

ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o localonde será realizada a
sessão do ?

CHECK.LIST PARA PRE

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

ão no 007/2013

DESCRTÇÃO.

Se for o caso, consta do processô despacho de anulaçáo ou de
revogaçáo da licitação?

DISPOSITIVO LEGAL

Lei no 8.666/93, art. 38, lX

S N NA

NA

.EDtTAL

No preâmbulo do edital consta o seu númerô de ordem em série
anual?

Lei no 8.666/93, art. 40,
caput

x

No preâmbulq do edital consta o nome da repartição interessada? Lei no 8.666/93, art. 40,
caput

x

No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? Lei no 8.666/93, art. 40,
caput

x

Lei no 8.666/93, art. 40,
caput

xCaso o objeto envolva a prestação de serviços, no preâmbulo edital
consta o regime de execução escolhido? (empreitada por preço
unitário, por preço global, integral ou tarefa)

Lei no 10.520, art. 4o, X e
Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 8o, V e Lei no 8.666/93,
art.40, caput

xNo preâmbulo edital consta que o tipo'de licitação escolhida é o
menor preço?

Lei no 8.666/93, art. 40,
capuf combinado com o art.
40, vll

xEstá claro se o julgamento será feito pôr item ou pelo menor preço
global?

xDecreto no 3.555, art. 1 1, ll

Obieto
Lei no 8.666/93, art. 40, I xO edital define o objeto da licitaçáo,.em descriçáo sucinta e clara?

Lei no 10.520102, art. 10 e
Decreto n" 3.555/00, Anexo
l, art. 1o

xO objeto é um bem ou serviço comum?

xLei no 8.666/93, art. 15, § 70

combinado com o art. 7o, §
50, I

Foi definido objeto sem citação de caracterÍsticas que direcionem a
licitação para determinada marca ou a inclusão de bens e serviços
sem similaridade ou de marcas características e especificações
exclusivas, a exceção dos casos em que for tecnicamente
justificável?

xLei no 8.666/93, art. 7o, § 4oO edital estabeleceu o foinecimento de materiais e serviços com
previsâo de quantidades?

Habilitação
Lei no 8.666/93, art. 40, Vl xO edital define cohdiçÕes para participação na licitação (habilitação)

e a forma de apresentação das propostas?
XLei no 8.666/93, art. 27, I, ll,Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à

3 de ll

Estado do Paraná

orgão/Entidade MUNtGlPto DE NovA SANTA BÁRBARA PR - TODAS AS SECRETARTAS

Processo no N^ô írnNeT^


