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PREFEITURA MUN!CIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria de Serviços Públicos Extemos, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na
Avenida Walfredo B. de Moraes 222, Nova Santa Bárbara, Paraná.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alinea "a", da Lei Federal 8.666§3; Definitivamente, nos
termos do art. 73, inciso ll, alínea "b', do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a
devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das especificaçoes exigidas na licitação conforme
especiÍicaçoes 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 mnflrmação deÍinitiva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota Íiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias apôs a enkega 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 ôrgãos 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 banm, agência e o

N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. 0 Município de Nova Sanla Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizages, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos

em lei ou nos termos do Pregáo Presencial N' 26/2014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao

Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere

reajustamento de preços ou a coÍreção monetária.

O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Ceíidão Negativa do INSS e do FGTS,

atualizadas, podendo ser permitida apresentação de úpia autenticada ou via intemet.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer material de boa qualidade, mnforme mtado em sua proposta de preços;

- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos maleriais recondicionados,

remanufaturados ou recanegados;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiíica@s constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Codigo de Defesa do

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

na proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconeçÕes, sem qualquer ônus para a adquirente.

0 Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o obieto nas condiÉes, no preço e nos prazos constanles desta ata;

Não conkatar servidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execuÇão do objeto contratado.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as mndi@s de habilitação e qualiÍicação exigidas na

licitaçã0.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS
recusa injuslificada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para rEistro dos
pectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n0 8.666/93

alteraçoes e no Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da Administração

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,8 43. 3266.8100, E - 8ó.250-00 Nova Santa
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d

=§)
da

§
§
$

5
c
q
ç
d

r
q

5

I



PREFElTURA MUNICTPAL

NOVA SANTA BARBARA
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem
os í.0 colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comporlarem-se de modo
inidÔneo, fizer declaração Íalsa ou cometerem fraude íscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes san@s, a critério da Administraçã0, isolada ou
cumulativamente, sem preluizo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara pelo infrator:

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

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

inexecução lotal ou parcial das obrigaÇóes 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 puniçel ou, ainda, atê que

seja promovida a reabilitaçáo perante a autoridade que aplicou a penalidade;
r Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública. A aplicaçâo das

penalidades oconerá 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 alraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de

foça maior.

O descumpÍimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execu@o da

Ata de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san

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

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

do valor mnespondente ao íomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍcialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íomecer à Administração Pública, por

prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes previstas nesta Ala nâo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em

Lei, inclusive responsabilização do Íomecedor 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, enlretanto, conforme o caso processar-se a mbrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preiuizo das demais sançoes cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 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;

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

acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

escassez, falta de materiais e/ou mão{eobra no mercado;

) ahasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos mntratados diretamente pelo

unicipio.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Brírbara" Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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5q5PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
cúusul-A oÉctMA sExTA. DAS DtsposlçoEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N'26/2014 e as propostas das empresas classificadas em
ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com
observância das disposi@s constantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.66611993 e demais legislaçoes
pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária
que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, Íalhar ou fraudar na
execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçáo 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 própria autoridade
que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em parte, o obieto constante do Anexo ldeste Edital, em que se veriflcarem vicios, deÍeitos ou inconeçoes
resultantes da execução ou de mateÍiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer oulro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E,Para Íirmeza e validade do que foi actuado, lavrou-se a te ata, que depois de lida, será assinadap

pelos representantes das partes, orgão Gerenciador e o

PreÍelto Muni

a Ata

Competente

otl

RG .382-0 SSP/PR

Carlos Antônio i Sola

Empresa: Sola & Giraldi Ltda - EPP

CNPi: 72,556.871/000145

Detentora da Ata

Afr*IqJ\^"W
72556871/0001-051

SOLA & (}IRAT,I)I LTDA,

Rur Guaranls n.o 503 - Centro

Cep. 17.601 - 1a0

I TUPÀ - s.P !
a:

c-§:

Walter Costa

Mecânico - Respnsável pelo acompanhamento dos servips

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266'8100, E - 86'250-00 Nova Santa

Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov'br
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D.JbPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o 4320í4 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO PRESENCIAL N" 26/2014 - PMNSB

O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita
no CNPJ sob no 95.56í.080/000í-60, com sede na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes,222-Cenlro, Nova
Santa Báóara - 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 alteraçóes
posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da
classiÍicação das propostas apresentadas no Pregão Presencial No 26n014 - PMNSB, homologada pelo
Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa especializada em retífica de
motores para manutenção dos veículos da Írota municipal, conforme especiÍicado, oterecido pela empresa
Retilider Retifica de Motores Ltda. - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.
00.108.750/000í-81, com endereço à Rua Asa Branca, 555 - CEP: 86030470-Baino: Parque Waldemar
Hauer, Londrina/PR, neste ato representada pelo Sr. Edson de Oliveira Machado, inscíto no CPF sob no.

954.021.449-15, RG n' 6.496.544-1 SSP/PR, doravante denominado Detentor da Ata, cula proposta foi
classiÍicada, observada as especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as
cláusulas e condi@s abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de empresa especializada em
retífica de motoÍes para manutenção dos veículos da frota municipal, especiÍicados no ANEXO l, que

integra o Edital de Pregão Presencial N'26/2014, independentemente de transcriçã0. O Ôrgão 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, hipótese em que,

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

8,666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03,

cúusuLA SEGUNDA - EspEctFtcAçÂo Do oBJETo E pREços REGtsrRADos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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ITENS

I do Marca co
produto

,Jnidade

de medlda
Quaniidade Preço

unitário

Preço total

1 3 3248 RETIFICA DO MOTOR

FIORINO MOTOR FIAT

1.s/NACIONAL

Retilider UN 1,00 ls.soo,oo
I

i

3.300,00

1 4 3691 RETIFICA DO MOTOR

PARATI1.6 FLEX ANO

2006

Retilider i t[; 1,00 3.680,00 3 680 00

1 9 3706 RETIFICA DO MOTOR

oNTBUS TVECO 70Cí6
3,0 ELETRONICO ANO

2011

Retilider UN 1,00 13.240 00 13 240,00

1 14 J/ IJ RETIFICA DO MOTOR

TOYOTA ANO í987
Retilider UN 1,00

|6.íoo,oo

6.100,00

Brírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb-pr.gov.br - www.nsb-Dr.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

cuúsuu rencerm - ol uoÊNcn
0 prazo de vigência da Ata de Regisko de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
mesmo, com validade e eÍicácia legal apos a publicação do seu extrato no Diârio OÍicial do Município de Nova

Santa Bárbara.

àI
§

MOTOR MERCEDES 608

1 20 3719 RETIFICA DO MOTOR
KOMBI2OOl MOTOR
WV1600 TORK

Retilider UN 1,00 2.950,0C 2.950,00

1
1C 3t ll RETIFICA DO MOTOR

RENUALT MASTER 2.5
DCt ANO09/10

Retilider I IÀi 1,00 10.550,00 10.550,00

1 3723 RETIFICA DO MOTOR
GOL ESPECIAL 2OO1

M0T0R 1.0

Retilider UN 1,00

r*o'
2.940,00

1 3t t6 RETIFICA DO MOTOR
DUCATO (AMBULANCTA)

MOTO 2.8

Retilider UN 1,00 10.950,00 10.950,00

1 29 3730 RETIFICA DO MOTOR
PARATI MOTOR AP

1.6C1 Mr ANO 98/99

Retilider iJN 1,00 3.430,00 3.430,00

1 30 J/JI RETIFICA DO MOTOR

UNO FIRE FLEX
Retilider UN 1 00 3 350,00 3.350,00

1 31 5999 RETIFICA DO MOTOR

CORSA SUPER 
.I.6 

ANO
2002- MOTOR1.6 -

PLACA AKE4146

Retilider Ii 1,00 4.050,00 4.050,00

TOTAL 64.540,00

DOTAÇOES

Contê da despesa Funcional programáiica lFonte de recurso Natureza da despesa

02.001.04.1 22.00302.002 lo 3.3.90.30.00.00

170 02.001.04.1 22.00302-002 lc 3.3 90.39.00.00
ââ^ 03.001.04.1 22.00702-006 3.3.90.30.00.00

360 03.00'1.04.1 22.00702-00ô lo

580 04.001.1 5.1 22.01002-009 3.3,90,30.00.00

640 04 00í.1 s.1 22.01 002-009 lo 3,3.90.39.00.00

3.3.90.30.00.001240 04.003.20 601.02102-01 5 lo

04.003.20.601.021 02-01 5 3.3.90.39.00.001260

1440 05.002.12.361.02402-017 lo 3.3.90.3C.00.00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Brírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

cLAúsuLA aUARTA - DA DoTAçÃo onçmeNrÁnn

As despesas deconentes desta LicitaÉo conerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

13.3 90.39 oo.oo
lo

lo

lo
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NOVA SANTA BARBARA

cúusuLA QUINTA - DA VALIDADE Dos PREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de '12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo.

Durante o prazo de validade desta Ata de Regisho de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de

Registro de Preços, podendo fazêlo através de outra licitação quando lulgar conveniente, sem que caiba

recurso ou indenização de qualquer espÉcie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de

alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contradltÓrio e a

ampla defesa.

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGlsrRo DE PREços

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

- aulomaticamente:
- por decurso de prazo de vigência:
- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quanrlo caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu regisho de

preços cancelado na Ata, pr intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o mntraditÓrio e

ampla deÍesa:
pedido, quando:

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de

maior;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 3 43 ' 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

1450 05.002.12.361.02402-01 7 103

1460 05.002.12.361.02402-017 104 .3.90.30.00.00

1470 05.002j 2.36 1 .02402-0 17 07 3.90.30.00.00

1480 05.002. 1 2.361.02402-01 7 114 .3.90.30.00.00

1490 05.002.12.361.02402-017 .3.90.30,00.00

1500 05.002,1 2.361.02402-017 .3.90.30.00.00

1530 05.002.1 2.361.02402-017

1540 103 3.3.90.39.00.00

1550 05.002.1 2.361.02402.017 104 3.3.90.39.00.00

1560 05.002.12.361.02402-017 3.3.90.39.00.00

1570 05.002.1 2.361.02402-017 3.3.90.39.00.00

1580 117

1590 05.002.1 2.361.02402-017 136

1780 05.003. 1 2.361.02802-020 3.3.90.30.00.00

1800 05.003.1 2.361.02802-020 102 3.3.90.39.00.00

2230 3.3.90.30.00.00

2240 07.001.10.301.03402-02ô 303

2300 07.001.10.301.03402-026 U 3.3.90.39.00.00

2310 07.001,10.301.03402-026 3.3.90.39.00.00

2ô30 3.3.90.30.00.00

2650 08.001.08.244.041 02-033 0

3130 08.003.08.243.04502-03ô U 3.3.90.30.00.00

3150 0 3.3.90.39.00.00

Brârbara, PaÍaná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.
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PREFElTURA MUNTCIPAL

NOVA SANTA BARBARA
- 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preps de
mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fôrnecedores para cancelámento

!o.s Oreeos registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as iazõei do pedido.
- por iniciativa do 0rgáo Gerenciador, quando a vencedora:
- nâo aceitar Íeduzir o preço registrdo, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente molivadas e iustiÍicadas;
- não cumprir as obrigaçÕes deconentes desta Ata de Registro de preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de
Registro de Preços;
- caracterizada qualqueÍ hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado,
nos caso§ previslos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, iuntando-se
0 comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTtMA - DAs oBRtcAçôES DA EMPRESA vENcEDoRA
O Fomecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçôes
descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado peb Órgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação
obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas
expensas, no total ou em parle, o obleto da aquisição que se veriÍicarem deÍeilos resultantes da fabricaçã0,
montagem ou ainda que estejam em desacordo com as especiÍica@es deste Edital; Responder por todo o
ônus reÍerente à entrega do objeto, tais como, freles, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes da aquisição do obieto; Duranle o periodo de garantia do
objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando
os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Ôrgão Gerenciador, no prazo máximo de 03 (três) dias
após 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 Ôrgão

Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por conta do
Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a PreÍeitura.

cúusuLA orrAVA - DAs oBRTGAçôes oo lrruNrcipro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da

Prefeitura, para a entrega dos materiais reÍerente ao Pregão Presencial;
- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela

licitante vencedora;
- releitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orienta@s passadas peb Ôrgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em parlicular, de seu ANEXO l.

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

CúUSULA NoNA - DA AUTORIZAçÃO PARA EXECUçÃO DOS SERVIçOS E EMISSÃO DAS

AUTORTZAçÔES DE EXECUçÃO
Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, peb Ôrgão

erenciador. A emissão das autorizaçoes de fomecimento, sua retiÍicaçáo ou cancelamento, total ou parcial,

igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

Rua Walfredo Bittencourt de N4oraes no 222, Centro,l 43. 3266.8100, B - 86.250-00 Nova Santa
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5e9

à

E

§:
4

&



6C0
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
cúusut-l oÉctuA- Do pRAzo DE ExEcuçÃo

0 prazo para inicio da prestação dos serviços será de, no máximo, 05 (cinco) dias a contar da emissão da
ordem de serviço pela Secretaria competente.

cúusulA DÉctMA pRtMEtRA. Do LocAL DA pREsrAçÂo Dos sERvtços
A empresa vencedora será responsável pela retirada e pela entrega dos Veículos (ou parte deles) nos quais
serão feitos os serviços, ou seja, a empresa deverá buscar os Veículos (ou parte deles) e entregáJos junto à
Secretaía de Serviços Públicos Externos, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na
Avenida Walfredo B. de Moraes 222, Nova Santa Bárbara, Paraná.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alinea "a', da Lei Federal 8.666193; Deínitivamente, 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 especifica@es exigidas na licitaçâo conforme
especiÍica@es 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 peb Ôrgão Gerenciador,
sendo sua mnÍirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nola Íiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência
de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura 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 bancâria receptora do depôsito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamenlo. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos

em lei ou nos termos do Pregão Presencial N' 26/2014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetudo ao

Detenlor da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere dirêito a

reajustamento de pÍeços ou a correção monetária.

O Detentor da Ata deverá apresenlar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS,

atualizadas, podendo ser permitida apresentaçáo de cópia autenticada ou via intemet.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados,

remanufaturados ou recanegados;
- Assumir inteira responsabilidade pela enkega que efetuar, de amrdo com as especiÍicaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva proposta, obedecendo ao Codigo de Defesa do

Consumidor quanto às condiçoes dos materiais enlregues;
- EÍetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das especificaçoes conüdas

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

Detentor da Ata Íicará obrigado a:

xecutaÍ o objeto nas condi@es, no preço e nos prazos constantes desta ala;

ão contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do obieto contratado.

ão veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia aulorizaçáo da Administração da

refeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
5
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ll?nterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na
licitaçã0.

cúusulA DÉctMA eutNTA - DAs sANçoEs ADMtNtsrRATtvAs
A recusa iniustificada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos
respectivos preços ensejaÉ a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93
e alteraÉes e no Decreto Municipal n' 04'l/2009, ao critério da Adminiskação.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, Íorem
os 1.0 colocados de cada item e nâo assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo
inidÔneo, Íizer declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançoes, a critério da Administraçã0, isolada ou
cumulalivamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Adminiskaçáo da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para regisfo na Ata, se concluida a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação rcstritiva no Cadastro de Fomecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor esümado da contratação, que será aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obriga@s assumidas;

. Suspensão temporária do direito de licilar ou de contrataÍ com a Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos delerminantes da punição ou, ainda, até que

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar mm a Administraçtu Pública. A aplicação das

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

Licitações, a contar da intimaÇão do ato.

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

foça maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da

Ata de Registro de Preços, sem ,iustiÍicaüva aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançoes:

. Advertência;

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

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vÍrgula três por cento) pr dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o

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

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

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licita@o e de Íomecer à Administração Pública, por

prazo de ate 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o mntrditÔrio e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçâo de oukas, previstas em

Lei, inclusive responsabilização do fomecedor pr eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relalivas a multas serão descontadas dos pagamenlos a serem efetuados à detentora da Ata,
podendo, entrelanto, conforme o caso processaÊse a mbrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançoes cabíveis, selam estas administrativas ou

s, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes

siderar-s+á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

) greves;

b) epidemias;
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c) mrtes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
Í) acréscimos de volumes ou modiÍicaSes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais eiou mão-deobra no mercado;
h) aüasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo
Município.

cúusulA DÉCMA sExTA - DAS DlspostçôEs FlNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N' 26/2014 e as propostas das empresas classificadas em
ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com
observância das disposiçÕes 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 beneficiária
que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude Íiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla deÍesa, Íicará impedido de licitar e contratar com
a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que se.ia promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em parle, o obleto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriÍicarem vicios, deíeitos ou inconeçoes

resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA-Do FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a te ata, que depois de lida, será assinada
pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e o tor da Ata.

Nova árbara 14.

1

Prefeito M

flo

e Competente

n 382-0 SSP/PR

L
B
k

Edson de 0livei achado

Empresa: Retilider Retifica de Motores Ltda. - EPP

CNPJ: 00.1 08.750/0001-8'l

Detentora da Ata
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Walter Costa
Mecânim - Responsável pelo acompanhamento dos serviços

e*s
l§atcoÍ
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NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.0 4412014 - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÃo PRESENCIAL N" 2612014 - PMNSB

O UUrurcípp DE NOVA SAMI gÁnAlRA, com personalldade iuridica de direito público intemo, inscrita
no CNPJ sob n0 95.56'1.080/000íS0, com sede na Rua Walfredo Biüenmurt de Moraes, 222 - Cenho, Nova
Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valêrio,
RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.69'1.409-10, doravante denominado órgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 2'1106/93 e suas alteraçôes
posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal n" 041/2009 do dia 04/092009, em face da
classiÍicação das propostas apresentadas no Pregão N0 26/2014 - PMNSB, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa especializada em retíÍica de motores
para manutenÉo dos veiculos da frota municipal, conforme especificado, oÍerecido pela empresa L

SCANAVACCA & ClA. LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0,

68.839.315/0001-60, com endereço à BR 369 KM 88, S/N - CEP: 86300{00 - Baino: Vila Galeano, Comélio
ProópiolPR, neste ato representada pelo Sr. SidineiWagner Chilante, inscrito no CPF sob n0. 5'17.196.819-

53, RG n" 3.744.277-1, doravante denominado Detentor da Ata, cula proposta foi classiÍicada, observada as
especifica@es, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes
abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventuai Contratação de empresa especializada em
retífica de motoÍes para manutenção dos veículos da frota municipal, especiÍicados no ANEXO l, que

integra o Edital de Pregão Presencial N' 26/2014, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador

não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no

ANEXO l, podendo até realizar licitação especifica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que,

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

8.666193, reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA- ESpEcrFlcAçÃo Do oBJETo E pREços REGlsrRADos

370,00

170,00

Rua Walfredo Bittêncourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.25

I

§:

ITEt''lS

Código

/serviço

do
produtcl

Preço

unitário
lv'larca do
produto

kla

QuantidadeItern Descriçâo do pÍodutoiserviço

8.300,00UN 1 00 300,00

I'
1 1 2906 RETIFICA DO MOTOR

CAMINHÃO [,,I8 1113

ir

I
I

t,

I
I

370,00UN ClC
,1 Â 3ô94 RETIFICA DO MOTOR CORSA

CLASSIC ANO 20,I1. MOTOR

1.0 vHc - ATY 9317

UN 1 0c !4 370,003ô97 RETIFICA DO MOTOR CORSA

CLASSIC ANO 2012- MOTOR

1.0 vHc

1

UN 1 00 170.00ni5

!

1 I 3702 RETIFICA DO MOTOR KOMBI

1.4 FLEX 4CIL ANO 2OO8

UN 1,00 17 ZNpo1 IJ 3712 RETIFICA DO MOTOR GOL

ova Santa
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FURGAO MOTOR CHT 

.I.6

1 17 3716 RETIFICA DO MOTOR PA
CARREGADEIRA CASE W2OE

MERCEDES 366

UN 1,00 9.130,00 9.130,00

1 21 ót lt RETIFICA DO MOTOR KOMBI
Í,4 FLEX ANO 2OO9

UN 2,04 5.200,00 10.400,00

1
,1ao RETIFICA DO MOTOR VW

GOL MOTOR A.P 1.6 BIELA
LONGA

UN 1,00 3,530,00 3.530,00

TOTÀL 47.970,00

cllúsuu renceru - on vroÊHcn
0 prazo de vigência da Ata de Regisko de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
mesmo, com validade e efiúcia legal apos a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova
Sanla Báóara.

CLAÚSUU QUARTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação orçamentária

OTA
I

150 02.001.04.1 22.00302-002 0 3.3.90.30.00.00

t/u 02.001.04.1 22.00302-002 0 3.3.90.39.00.00

03.001.04.1 22.00702-006

OU 03.001.04.1 22.00702-006 0 3 3.90.39.00,00

580 04.001.1 5.1 22.0'1002-009 0

640 04.001.15.1 22.01002-009 0 3.3.90,39.00.00

1240 04.003.20.601.021 02-015 0 3.3.90.30.00.00

1260 M.003.20.601.021 02-01 5 0 3.3.90.39.00.00

1440 05.002.1 2.3ô1.02402-01 7 0

1450 05.002.12.361.02402-017 103

1460 05.002.1 2.361.02402-01 7 104 3 3.90.30.00.00

1470 05.002.1 2.361.02402-01 7 107 3.3,90.30.00.00

1480 05.002j 236 1 .02402-0 1 7 114

1490 05.002. í 2.361 .02402-017 117 ls.r.so.eo.oo.oo
1500 05.002.1 2.361.02402-01 7 114 3.3.90.30.00.00

t1530 05.002.1 2.361.02402.017 0 3.3.90.39.00.00

1540 103 3.3 90.39.00.0005.002.1 2.361.02402-017

1550 05.002.1 2.36'1.02402-017 104 3.3.90.39.00.00

1560 05.002.1 2.361.02402-01 7

{ szo 05.002.1 2.361.02402-01 7 i14 3.3.90.39.00.00 ,/
1580 05.002.1 2.361.02402-017 / 3.3.s0.3s.00.vu

Rua WalÊedo Bittencourt de lt4oraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 N
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Fonte de recurso jl,latureza da despesa

330 0 ls.s.so.go.oo.oo

ls.s.go.lo.oo.oo

is.g.go so.oo.oo

is.s go.so.oo.oo

ls s.go.go.oo.oo
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cúusuLA QUTNTA. DA VALTDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinalura do mesmo.

Duranle o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de

Registro de Preços, podendo fazêlo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba

recurso ou indenização de qualquer estÉcie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de

alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a

ampla defesa.

cúusuLA sExTA . D0 CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE PREços
A Ata de Registro de Pregos poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fomecedores registrados;
- peb Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terâ o seu registro de

preços cancelado na Ata, por intermêdio de processo adminiskativo especiÍim, assegurado o contraditório e

ampla defesa:

A pedido, quando:

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

força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compoem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento

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

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

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer mndição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo llcitatório;

- por razoes de interesse público, devidamente molivadas e lustiÍicadas;
- nao cumprir as obrigaioes deconentes desta Ata de Regisko de Preços;

não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de

istro de Preços;

aracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

isÍo de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado,

os casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimen

o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-0
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1590 05.002.1 2,361.02402-017 136 3.3.90.39.00.00

1780 05.003.1 2.361.02802-020 102 3.3.90.30.00.00

1800 05.003.12.361.02802-020 102 3.3.90.39.00.00

2230 07.00'1.10.301.03402-026

2240 303 3.3.90.30.00.00

2300 07.001.10 301.03402-02ô 0 3.3.90.39.00.00

2310 07.001.1 0.301.03402-026 303 3.3.90.39.00.00

2630 08.00'1.08.244.041 02-033 0

2650 08.001.08.244.041 02-033

3130 3.3.90.30.00.00

3150 0 3,3.90.39,00.00
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAs oBRIGAçÔES DA EMPRESA VENGEDoRA

O Fomecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adiudicado estritamente de acordo com as especiÍicações
descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado peb óigão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação
obrigatÓria não poderá estar venclda) na data do seu eÍetivo pagamento. Conigir ou substituir às súas
expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem deíeitos resultantes da fabricação,
montagem ou ainda que estejam em desacordo com as especiÍicapes deste Edital; Responder por lodo o
Ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da aquisição do obieto; Durante o periodo de garantia do
objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando
os necessários aiustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 03 (kês) dias
apos a comunlcaçâo, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgáo Gerenciador;
Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento poÍ parte do Orgão
Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos mnerá por conta do
Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos ate a PreÍeifura.

cúusurÁ otTAvA - DAS oBRtcAçôES Do MuNtcípto
Caberá a Prefeitura:
- quando necessáío, permitir o livre acesso dos Íuncionários do Detentor da Ata às dependências da
Prefeitura, para a entrega dos materiais reÍerente ao Pregão Presencial;
- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico definitivo da entrega dos materiais, apresentado peia

licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orienta$es passadas pelo Orgão
Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que seiam substituidos os materiais, que não atender às especiÍicaçoes constantes no ANEXO l.

cúusulA NoNA - DA AUToRTzAÇÃo PARA ExEcuçÃo Dos sERvrços E EMrssÃo DAs
AUTORTZAçÔES DE EXECUçÃO

0s serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 0rgão
Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fomecimento, sua retiÍcação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cúusuLA DÉcrMA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo
0 prazo para inicio da prestação dos serviços será de, no máximo, 05 (cinco) dias a mntar da emissão da

ordem de serviço pela Secretaria competente.

cúusuLA DÉcrMA pRlMErRA. Do LocAL DA PRESTAçÃo Dos sERvtços
A empresa vencedora será respnsável pela retirada e pela entrega dos Veiculos (ou parte deles) nos quais

seráo feitos os seruiÇos, ou seja, a empresa deverá buscar os Veiculos (ou parte deles) e entregáJos junto à

Secretaria de Serviços Públims Extemos, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na

Avenida WalÍredo B. de Moraes 222, Nova Santa Bárbara, Paraná.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

rovisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alinea "a', da Lei Federal 8.666€3; Definitivamente, nos

do art. 73, inciso ll, alínea'b", do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Orgão Gerenciador a

lução dos materiais, se estes náo estiverem dentro das especiÍicaçoes exig idas na licilação conforme

especiÍica@es neste Pregão Presencial em especial o seu ANEXO l. A assinatura do can

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43.3266.8100,E-86.250-00
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www-nsb.pr.gov.br

Í



608 nPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ou protocolo em outros documentos indica tão somênte o receblmento da mesma pelo Orgão Gerenciador,
sendo sua confirmaçáo definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados nã nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CúusULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) 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 lunto 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. Deverâ constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o
N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
mnespondentes a multas, indenizaçÕes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos
em lei ou nos termos do Pregão Presenciat N" 26/2014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao
Detentor da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reaiustamento de preços ou a correção monetâria.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS,
atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via intemet.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICÓES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverà (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer material de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;
- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados,
remanufaturados ou recanegados;
- Assumk inteira responsabilidade pela entrega que eÍetuar, de acordo com as especiÍicaçoes constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Codigo de Defesa do
Consumidor quanto às condi@s dos materiais entregues;
- Efetuar a koca imediata do material entregue, obieto desta ata, que estiver fora das especiÍica@s conüdas
na proposta, ou em que se veriÍicârem vicios, defeitos ou inconeçoes, sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Execular o objeto nas condiçoes, no prego e nos prazos constantes desta ata;

Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do obleto contratado.
Não veicular publicidade acerca do obleto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
Manterem durante a execuÇão do contÍato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na

licitaçã0.

cúusulA DÉcrMA eurNTA - DAs SANçôES ADMtNtsrRATrvAs
A recusa injustiÍicada das empresas com propostas classiÍicadas na licitaçâo e indicadas para registro dos

respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93

e altera@s e no Decrelo Municipal n" 04'1i2009, ao cítério da Administração.

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

nidôneo, Íizer declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,

ardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a c

lativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Admi

Santa Bárbara pelo inÍraior:

ritério da Administraçã0,u

MU nistração da Prefei

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

. Cancelamento do registro na Ata;

Rua Walfiedo BinencouÍt de lr4oraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.n sb.prggnlr
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. Advertência e anotaÉo restritiva no Cadastro de Fomecedores;. Mulla de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipótesês de

inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas;. Suspensão temporária do direito de licitar ou de conlratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que
sela promovida a reabilitação perante a autoridade que aplimu a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar mm a Adminislração Pública. A aplicação das
penalidades ocorerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de
Licitações, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de
força maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da
Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanpes:. Advertência;

. Multa de 1070 (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do '1.0

colocada do ilem em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero virgula kês por cento) por dia de fomecimento 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 Íomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íomecer à Administração Pública, por

prazo de até 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipotese de aplicação de p,enalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

deÍesa.
A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em

Lei, inclusive responsabilização do íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a mullas 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 sançoes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altera$es.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes hEüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acrescimos de volumes ou modiÍica$es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais elou mãode-obra no mercado;

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

Município.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSçÓES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N' 26/2014 e as proposlas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

bservância das disposições constantes das Leis n" 10520i2002, Lei 8.666/'1993 e demais legislaçoes

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

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

execução do Íomecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçáo falsa ou

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçáo e da ampla defesa, Íicará impedido de licitar e mntratar com
a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de alé cinco anos, enquanto perduraÍem

os motivos determinantes da puniçáo ou até que sela promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou subslituir, às suas expensas, no total ou

em parte, o objeto constante do Anexo ldeste Edital, em que se verificarem vicios, defeitos ou inmneçoes
resultantes da execução ou de materiais empregados.

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

privilegiado que se.la, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se presente ata, que depois de lida, serâ assinada
pelos representantes das partes, Org ão Gerenciador e o ntor da Ata.

oÁ 14.

Prefeito Mu

RG

Competente

-O SSP/PR

Sidinei W

Empresa: l. Scan avacca & Cia. Ltda - EPP

CNPJ: 68.839.31 5/0001-60

Detentora da Ala

\iYalter Costa

Mecânico - Responsável pelo acompanhamenlo dos serviços

Eodes
Assêasoí

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov'br - www.nsb.pr.sov.br
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MODALIDADE: PREGÃO

1 y elernôNtco (x) pRESENcTAL

N' 16 / dÔlq

NO ESPECIFICA o DOC oBs.
I Ca do rocesso oh
2 Ofício da secretaria solicitando Cl(,
2 Licita à Contabilidade CK
4 Contabilidade à LicitaÇao (Resposta dotaçáo) oú,

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) oÍ-
lqlecer Jurídico (lndicando a Modalidade) cú

7 Autorização do Prefeito para abertura c{.
o Portaria nomeaÇão da Comissão de Licitação oú
o Resumo do Edital ol(
10 Parecer Jurídico (Edital) ôrô
11 Editâl OL
12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional). ô{-
13 Publicação Mural de Licitação (TCE) ot-
14 Documentos de Credenciamento ô(,
15 Propostas de PreÇo ô(-
16 Documentos de habilitação oÉ
17 Ata de abertura e iulgamento ()(,
1B Proposta final das empresas vencedoras olL
19 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitação) or-
20 Parecer Jurídico (Julgamento) l,ti:
21 Licitação ao Prefeito (Homologaçâo) Ç(-
22 HomologaÇão do Prefeito OL
23 PublicaÇáo da HomologaÇáo (Jornal Regional) 0(
24 Ordem de contrataÇão
25 Contrato
26 PublicaÇão do extrato do contrato (Jornal Regional)

Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de çon!1apq)
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esrloo oo panaruÁ Pág.613

TERMo DE ENCERRÀMENTo DE PRoCESSo LICITATÓRIo
pnncÃo pRESENctÀL N" 2612014 - voLUME rr

Aos 30 dias do mês de julho de Z0l4,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão Presencial n' 2612014, registrado em 16105/2014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 324 ao no 613, que coÍresponde a este termo.

Responsável de icitações

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Cenno, Fone 43. 3266.8100, CEP ' 86.250-000 Nova Saíta

- E-mail - licitacao@nsb.pÍ.gov.bÍ - www.nsb.pr.gov.br
Brárbar4 Paraná



OBJETO - Contratação de empÍesa spocializâda êm
rotlflca dê motor€s para manutenÉo do3 veículo5 da
frota municipal.

VALIDADE DA ATA: De 16106/20'14 à í510612015.

DETENTORA DA ATA: SOLÂ & GIRALDI LTDA - EPP
CNPJ sob no. 72.556.871/0001 -05
Rua Guaranis,503 - CEP: 1760'l-140 - BâiÍro: CentÍo,
Tupá/SP.

ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

61.,4

PUBLICACÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ÂTA DE
REGISTRO DE PREÇO N.O 43'20í4 - PMNSA

REFERENTE ÂO FRÉGÃO PRESENCIAL N' 26/20í4

OBJETO - ContrataÉo dê smprosa êspsclalizada êm
rstlÍlcà do motores para mânut6nçáo dos volculos da
frota munlcipal.

VALIDADE DA ATA: De t6/06120'14 à 15/06/2015.

DETENTORÁ DA ATA: RETILIDER RETIFICA DE
iIOÍORES LTDA. - EPP
CNPJ sob n'. 00.í08.750/0001 { l
Rua Asa Branca,555 - CEP:86030-470 - BaiÍro: PaÍque
Waldemar HaueÍ, LondÍina/PR.

ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

CúürrEôio aa9nôro pq C..tÍ.âdô

$Ht

PUBLtcAcÃo TRIT,ESTRAL Do EXTRATo DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO N.O 422014 - PMNSBRerffiorl

Diário Oflclal Elotrônlco do ilunlclplo dê Nova Santa BáÍbara
Rua: Wallredo Bltlencourl de Moraes n"222 - Centlo

Fone/Fax (43) 326&8100
E{rai[ diaÍioof cial@nsb.pÍ.9ov.br

v'vftv.nsb.or.oov.br

Poder

Executivo

Âno lll
IM

8 MOTOR
TRATOR
MASSEY
FERGUSON
26íPERKINS
1203

00 0

372
5

RETIFICA DO
MOTOR
TRATOR MF 292
TURBO
PERKINS 4236

UN 1,00 6.'110,
00

6.110,0
0

1 27 372
7

RETIFICA DO
MOTOR
DUCATO 2.8
(ESCOLAR)

UN 1,00 11.00
0.00

75.600,TOTÂL

4.360,0
0

1 RETIFICA DO
MOTOR CORSA
cLÂsstc 2011-
MOTOR í.0 VHC
. PLACA ATW
9738

UN 1,00 ,r.360,

00

,l
7 369

9
REÍIFICA DO
MOTOR
IRATOR
URSUS 60'12
MOTOR P.
ií000T,tClL

UN 't,00 10.,+8
0,00

10./r80,
00

UN 1,00 8.890,
00

8.890,0
0

1 12
1

RETIFICA DO
MOÍOR
oNTBUS OF1318
MOTOR OM366
A 6CIL

1 15 RETIFICA DO
MOTOR
CAMINHÁO
DOOGE r/
MOTOR MWM 6
ctL

UN 1,00 8.230.
00

8.230.0
0

UN 1,00 20.40
0,00

20..t00.
00

1 1 8
7

RETIFICA DO
MOTOR
MOTONIVELAD
ORÂ MOTOR
CATERPILLAR
128

1 19 371 RETIFICA DO UN 1,00 8.'130, 6.130,0

3.300,
00

3.300.0
0

1 3 324
8

RETIFICA DO
MOTOR
FIORINO
MOTOR FIAT
í.íNACIONAL

Relilid
er

UN 1,00

tJN 1,00 3.680,
00

3.680,0
0

1 369
I

RETIFICA DO
MOTOR
PARAÍI ,I.6

FLEX ANO
2006

Reülid
er

.. \(+3 §ink âr:ca,r

ffi§ e& r,§ w ffiS#ffi-§ m §i;ffi § m'* r, & m§ mm

,jParâná Quô.ta-Fêirâ,

I - Alos do Podsr Exêcutivo

h í.ooo.

r

I

te
ldúlo,,ser\

rcdul
rÇ0

{arcsdr íÊç0

? 291
?
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1 370
6

RETIFICA OO
MOTOR
ONIBUS IVECO
70cr6 3.0
ELETRONICO
ANO 20íí

Retilid UN 1,00 13.24
0,00

't3.240,
00

1 1 4 371
3

RÊTIFICA DO
MOTOR
TOYOTAANO
1987 MOTOR
MÊRCEOÊS
608

Retilid UN 1,00 6.100,
00

6.100,0
0

1 20 371
9

RETIFICA OO
MOTOR KOMBI
2001 MOTOR
VW1600 TORK

Retilid
er

UN 1.00 2.950,
00

2.950,0
0

1 22 372
2

RETIFICA DO
MOTOR
RENUALT
MASTER 2.5
DCt Â,NO 09/10

Retilid
et

UN í,00 10.55
0,00

10.550,
00

1 372
3

RETIFICA OO
MOTOR GOL
ESPECIÁL
200't MoToR
1.0

Reti'id
er

UN r,00 2.940,
00

2.9i10,0
0

I 26 372
6

RETIFICA OO
MOTOR
DUCATO
(AMSUt-ÁNCtA)
MOTO 2.8

Retilid
ea

UN 1.00 't0.9s
0,00

í0.950,
00

1

0

RETIFICA DO
MOTOR
PARÂÍI
MOTOR IP
1.6C1 MIANO
98/99

Retilid
el

UN 1.00 3.430,
00

3..í30,0
0

1 30 373
I

RETIFICA DO
MOTOR UNO
FIRE FLEX

Retilid
er

UN 1,00 3.350
0c

3.350,0
0

'1 31 599
I

RETIFICA DO
MOÍOR
CORSA SUPÉR
t.6 ANO 2002-
MOÍOR'I.6 -
PI.ACA
AXE í148

Retilid
eí

UN 1,00 1.050,
00

1.050,0
0

TOTAL 6,4.540,
00

1 1 290
6

RETIFICA DO
MOTOR
CAMINHÃO MB
t't 13

UN 1,00 8.300,
00

8.300,
00

I 5 369
I

RETIFICA DO
MOTOR CORSA
CLASSIC ANO
2011- MOTOR 1.0
VHC.ATY 9317

UN 1,00 4.370,
00

4.370,
00

1 6 369
7

RETIFICA DO
MOTOR CORSA
cr.^sstc ANo
2012- MOTOR 1.0
VHC

UN 1,00 4.370,
00

4.370,
00

1 8 370
2

RETIFICA DO
MOTOR KOMBI
1 .,1 FLEX 4ClL
ANO 2008

UN 1,00 5.170,
00

5.í70,
00

1 1 3 371
2

RETIFICA DO
MOTOR GOL
FURGAO MOTOR
cHT 1.6

UN 1,00 2.7W,
00

2.700,
00

1 1 7 371
6

RETIFICA DO
MOTOR PA
CARREGADEIRÁ
CASE W2OE
MERCEDES 366

UN '1,00 9.'t 30,
00

9.130,
00

1 21 372
1

RETIFICA DO
MOTOR KOMBI
'1.4 Ft-E( ANO
2009

UN 2,00 5.2ú
00

10.400
,00

1 372 RETIFICA DO
MOTOR VW GOL
MOTOR A-P 1.6
BIELA LONGA

UN í,00 3.530
00

3.530,
00

TOTAL {7.970,
00

t
III

ffiffi

9t tRt tnÂêãô TErarrarEÀ Nô FXTPÀTô DA ATA ItE
REGISTRO DE PREÇO N.O 45'20í4 - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N' 26'20I4
PUBLICAÇÃO TRIiiESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE

REGISTRO DE PRECO N.O 44/2014 - PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N' 26'20í4

OBJETO - ContÍatâção ds empÍeaa ogpôclsllzâd. ôm
íêtlÍicâ do motores parâ manutonçáo do3 velculo3 da
Írota munlclpal.

VALIDADE DA ATA: Do 1610612014 à '15J06/20í 5.

DETENTORA DA ATA: I. SGAI.IAVACCA & CIA. LTDA -
EPP
CNPJ sob no. ô8.839.3í5|000140
BR 369 KM 88, SN - CEP: 86300-000 - BaiÍÍo: Vlla cateano,
Comélio Proópio/PR.

E§PECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

OBJETO - Contratação de ompr€sa âspociallzada êm
íêtíflca de motores para manutenção dG veículos da
íÍoiâ munlcipal.

VALIDADE DA ATA: Do t6/06'20í4 â 15/06/20í5.

DETENTORA DA ATA: ARTAS COI'ÉRCIO DE
LUBRIFICANTES E PEçAS LTDA."E
CNPJ sob no. 08.632.88í0001 -53
Avenida Guilherme de Almeida, 150 lojas 4 e 5 - CEP: 86042-
001 - Bairro: Pq. Ouro Branco, Londrinâ./PR.

ESPECTF|CÂçÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRÂDOS

Dlárlo OÍicial EletÍônlco do lilunicípio de Nova Santa Bárbara
Rua:WalÍÍedo BitterrcouÍl dê Morâes n'222 - Cenfo

Fone/Fa{ (43) 326ô4100
E{IlalI diarioof cial@nsb.pr.gov.bí

$vÍw.n3b.pÍ.gov.br
ruàrv,tranlpaenciaparana,com,bÍ/doensb

Co(sEnL ârrinado por C.íilêôô Oigjrd - |lorê Sst.
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370
7

RETIFICA DO
MOTOR ONIBUS
MOTOR MB OM
352 Mg 1113

UN

1 11 371
0

RETIFICA DO
MOTOR ONIEUS
rvEco 70c16 3.0
EIETRONICO
ÊNO 2009 Reüfca
co.npleta

UN 1,00 17.95
0,00

,| 16 371 RET|FICA DO
MOTOR
CATINHÁO FORD
F-120@ MOTOR
MWM Xí0 6CrL

UN 1,00 10.94
0.00

10.940
,00

1 24 372
1

RETIFICA OO
MOTOR TRATOR
VALMET 785
MOTOR IÁA'U D
229t4

UN 1,00 6.410,
00

TOTAL

Não há publicaçôes para a presente data.

Não há publicações para a presente data.

Dlárlo Oíiclâl EletÍônlco do Município de Nova Senta BârbaÍa
Rua: Walfedo BitterrcouÍt de Moraes n'222 - Csnüo

Fone/Fax (43) 326ô41ü0
E{ail: diaÍiooficial@nsb,pÍ.gov.br

\M,wr.rub.pÍ.gov.bÍ
rrvrrv.transparenciapaÍana.coín.b./doensb
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I - Atos do Podêr Lêgislativo

lll - Publicldade
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OEIEI{TôR DÁÁÍ^: HOSPrÀL E ATÉRNIDÁDE SANIÀRrTADE ÀSSÂl

LTDÀ CNPJ .ob n . 7.581 .93+W1 .2'
R!á Mülool Ribalt n' 1530 : Cr Po6lâl 93 - cEP: 8622c000 - BaEÍo: C..rfq

Ag§€rPR.
RESPONS^VEL JUBIOTCO: tugCirr CXd'. rftrel! P€íar., OA8.PR n'

40657. ESPECIFICÂçÀO OO OBJETO E PREÇOS REGISTRADÔS
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!do

vl9o, 15'06,201í DETENTORÂ OÀÂTA SOLA& GIRALq IÍDÂJ EPP
CNPJ tón . 72.5{É17110001{5
tllJa Guaíenl3; fÍ13 - CEP: 17601í{0 - Bâlío: CôniE, TupUSP.
ÂESPONSÁVEL JURIOGO:

48857. ESPEC|FICÂÇÃO OO O
ArEdn Oiv.ir. M!ôÀ! Pdúa. OÀE+R n'
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁOO DO PARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N" 2612014-VOLI]ME II

Aos 23 dias do mês de março de 2015, lavrei o presente terrno de juntada de
folhas no processo de Pregâo Presencial no 26/2014, numeradas do no 324 ao no
618, que corresponde a este termo.

Efuituüistitu Santos
Responsável pelo Setor de citações

Ru8 WalfÍedo Bittercour de Mora€s no 222, CentIo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Btubara, Paradr

- E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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