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Atacedo Maringá lndú3tria e Comércio de Alamentos Ltdâ
Av. Pioneiro Victorío llercon, 466 - Pq. lndustrial ll
llaringá - Paraná / CEP: 87065-í20
CNPJ: 7 2.27 2.149/0OOí -30
lCtlS: 7/t5.0í,í99-20
Fone: (iltl) 3266-10221Fax: (tl4l 3266-6111
E-mail: Atacadolicita@hotmeil.com

f i z.zt z.t +e/ooo 1 -3õ-l
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í .OBJETO: Registro do Proços p.rs eventual Aquisiçào dê i/tâtorial dc Limpezâ, Higleno Peaaoâl o Outros, conÍoÍmo espoclÍic.çóo. e guantit tiyo§.baixo
Íelâclonâdo:
Ovelormárimoglobalêde-R§Í42.059,45(C€ntoeQuarantaeOoisÍtiil,CinquêntaêNovêReaisoQueÍ€ntaeCincoCêntavo3r.

LOTE: í
Item Código

produto
Nome do pÍodutorsêrviço Quânt. Unid. Marce Proço

Unll.
Proço Total

1 1173 AbndoÍ de latas e geneÍâs 8.5cm X 2cm X íscm (comprimento x laÍguÍa x eltuÍa). peso liquido 0.03
Kg

7 UN Galitos 0.70 4,90

2 616 AbsoÍvente Íemrnino m&io Pcle com 10 unid 55 PCTE MulheÍ Alrva 090 49.50
5 427 Agua Sanrlâria 1 lrtÍo Composiçáo de hipocloíto de sôdlo, hdÍóxdo de sôdio. clorêto de sôdro e

âgua TeoÍ de cloÍo alvo 2 à 2,5 o/o p/p. Embâlagem c/ I litÍo.
1 050 UN Enlmâx 0.95 997.50

6 397 Álcool etilrco - 70% com I litro 310 UN Sol 2.70 837.00
7 't6 Àboot etilico - hidratado 92,80 INPM (95.260 GL), para limpeza geral 275 UN Sol 3.27 899.25
I 398 Amaoante de roupas FÍasco com 2 litÍos 400 UN lÍly 1,99 796.00
12 4U Aromatrzanle de ambrente, em spray Embalagem írasco cJ 300 ml 160 UN Ultra ÍÍesh 3.93
20 562 Aventâl lmpermeável ds napa ou vinil UN Copatex 1.92 138.24
23 Bacra pláslica gÍande, 40 cm, Í6 lilÍos 10 UN AÍqplâst 4.00 40.00

Balde em plástico resrstente Capacidade 15 htros Balde em plástrco resislente. com alçe metâ|rca.
bôÍdas íeíoíçadas Capâc í 5 lrtros.

'lô UN AÍqplasl 3.35 130.65

29 5288 Bico dê mamadeiÍa Em silicone. desenho anatômico. com íoÍmato do seio mateíno, com Íuro com
diâmetro de 0.4mm

100 UN Lolly Baby 5.75 575,00
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A

Prefeiturr Municipel de Novr Santâ BâÍbrra
Prêgâo Presencral no 006/2014-PMNSB

Protocolo Até dle 1410212014 âs 09:30 Hrs

Abertuía de Propostas dla 1410212014 â3 í0:00 Hrs

Ar'c Comassáo de LrcrtaÉo

628.80
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38 525 Botirâo têrmco com tomeira, 9 litÍos Botuâo térmrco com tornerÍa, 9 litÍos com tÍiÉ. capacrdade parâ
quênte ou frio. com alça paÍa transporte. prâtico bolcal. descÍiçâo: recipiente teÍmoplástico com
design compacto e tuncional,Capacidade paÍa 9litÍos, com tÍipé, alga e bocal laígo. ldeal para
llquiííos quentes e Írios, com conservaÇâo de até 6 horas Oados Técnrcos lsolamento com espuma
de poliulerano e dupla cameda de polietileno cre alta densidade DimensÕes: 33 cm de altuía 27cm
dê diâmetÍo Peso: 2. í00

7 UN lnvrclâ 72.60 508.20

53 Coador de pano paÍa caÍé Tamanho Gíandê 35 UN Princesâ 37 .45
68 428 Copo descâíável 200 ml. Cerxa contendo 2 500 unidades 20 CX Hrpercopo 56,2 5 r.125,00
70 4432 CoÍda dê vaÍal de polpropilêno no05 com 10 mts 15 UN SupêrcoÍde 0,72 í 0,80

OêsinÍetante 5OO ml Composçáo: Àgua, ingÍedientes ativos, íormol, sâbâo. ôteo de prnho, solvente,
estabrlEante, sequestÍante e corante.

UN Alpes 0,84 71 .40

4433 Desinfetanle lÍqurdo 2 litÍos Para uso em geral de lavanda craÉo geÍmicide /bactencida Comp
cloíêto de alquil dimerl e dldecil benzil amôno, emulsrficante, coadJuvantes. conservante. perfume.
corante ê água Composiçâo deveíá estaí na embalagem

770 UN Alpes 2.09 1 609,30

81 4434 Desiníelente liquido Gal.alo 5 litros Para uso em geÍal de euc€Ipto c/ açáo germrcida bactêracrda
Conrp. r,lurelu tle alquil rJirrretil e drdecrl benzil amonio, emulslrlcante. coadiuvantes. conservante,
p€Ífume, coÍante e âguâ ComposiÇâo deverá estaÍ na embalagem

I UN Â r( 50,00

83 399 Oetergente llquido neutro concentÍado 500 ml Parâ levagem manual de louçâs em cozinhas, registÍo
Mrnrsténo da Saúde Composrçâo Alqurl benzeno sulíonado de sódio hneaÍ. alqurl b€zeno sulíonato
de lÍietanolamina. lauril êster sulÍato de sódlo. sulÍato de magnésD. EOTA, corante, pêÍfume e águâ.
Contêm tensoativo biodegredável Frasco inquêbrável/transparente. bico dosador

1395 UN H€ie Louças 0,73 1018.35

88 Embalagem plásticâ, câpâcidade para 5 kg 300 UN 0.07 21.O0

93 593 Escova para vaso sarnalário 10 UN Sanrpnn 17,50

99 406 Esponia do lâ de aço para limpeza Composiçâor eÇo caíbono. Embalagem. Íardo c.om í4
embalag€ns com 60 gr.(8 unidades).

FO O-luslrú 91 1.40

111 469 Flanela - para ftmpêze Medidas 40 x 60 cm 81 UN Martrns 1,00 81.00
113 568 23 UN Cavalo

VeÍmelho
1,'t 4 26.22

't 15 1205 Fíalda descãílável tamanho EG embalagem c/ 20 unid PCTE Baby Wrlly 9,18 1 377.00
Í18 4246 FÍâlda descartável tamânho M embãlâqêm c/ 26 unrd 153 PCTE Baby Willy 9,30 1422.90
122 1 136 Garrafa têrmlca 3 litros UN lnvicta í 7,55 87,75
124 5760 GaÍÍafa térmica de mesa pressâo 2 litro UN lnvrcta 40,00 80.00
131 516 K-othnne embalagem com 30 ml 56 K-othnne 5,94 332,64
134 4471 Limpe vdros Composiçào Soluçáo aquosa de polímero acrÍhco. solvente. álcool lâurllico etoxdado

corante, preservante, írangância e águâ 500 ml
20 UN WorkeÍ 1 .30 26 00

136 5282 Limpadoí concentÍado SurÍeclante câtônrco, álcool etoxrlado. coadluvantes. corantes. Írangância e
água

40 UN Q'boa 2.0s 83.60
t
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139 Lixeirâ c/ pedal í3 litros Lxeirâ c/ pedal paÍe tampa e balde retirâvel na cor brancá com câpacidade
para í 3 litros. Material PP.

20 UN AÍqplast 144,00

140 5 753 Lrxe,ra com pedal com câpacidade paÍa lS litros Mateíal PP 6 UN Arqplasl 6.40 38,40
146 454 lgyq de Bonacha PVC (M e G) Coí laÍanJa 245 UN Volk 1,84 450 80
'r 48 Mamedeire 250 ml C/brco orlodôntlcô de sitcone fase 2 p/liquidos pouco consEtente Gergalo

hagiênlco que nâo Íetém Íesiduos almentares Em pollpÍoprleno. Medida 20x6x6 cm
50 UN Lolly Baby 8,7s 437,50

149 u1 Mamadeira 260 ml acompanha bico de silicone com íormato do seio mateíno Materiat da
memadeira polipropileno Oimênsôes aproxtmadas ArLxP: 246x100x71 cm

50 UN Lolly Eaby 8,75 437,50

150 5759 Manouêire de PVC silçonada e reforçada com ílos íle noliêsler diâmetío 3/4' (19mm), parede
3,omm. Ílexlvel.

50 MTS Manluplast 2,00 100,00

'154 566 Pâ para lixo, cabo médio, em plástco resrstente 17 UN Supercorda 0,99 16,83
164 538 Peno de Louça atoalhado em algodáo 95% de algodáo e 5olo de polÉster 40 x 64 cm 102 UN Veneza 2,65 270,30
165 594 Pano dq !ouÇâ, em algc4âo, sem estempâ 50 UN MarlÍrns í.15 57,50
167 578

605

p âlumínio, Íolo com 30 cm x 7,5 mts
Papel toâlhâ lnteíolhas 2 dobÍas Folha srmples 100% celulose vrrgem Branco Oualidade ExlÍa
23cm x 20cm. Fa,(lo cl1 000 íolhas (5 mâÇoÊ dê 200 folhas)

lno Gnnaí:k 1 .57 1 57.00
170 5 FD Predrlel 5.32 26,60

176 '1111 Prlha AA - pacote com 04 unrdades .,., PCTE Samsung 1 ,70 37 ,40
178 1 114 Prlhâ C Pcte com 04 unrdades 50 PCTE Samsung 4,48 224.00
192 1195 8qqlplqÍrle p1 !!xo. d tampa 100 litros Para recclàveis 42 UN Plasnew 31,00 1302,00
193 4455 Reciprente para lixo com tampâ 60 ütÍos 10 UN Arqplast 14.40 144.00

473 Rodo de boÍÍacha dupla - 40 cm Bas€ em mâdeirâ resrstente. com compnmento minimo de 40 cm,
bonachas espessura minima 2 mm e laÍguÍa minrma 3 cm. no minimo 4 pontos de ítxaçâo a basê
Cabo inclinado compÍlmenlo mlnimo de 120 cm em madeira tratada. polda em pintura

106 UN Apolo 2,31 244.86

190 Rr.xl-) de bonacha dupla - 60 cm Eage em mad€tra reststente, com cômpnmento míntmo de 60 cm.
borrachas espessura minrme 2 mm e largura mlnima 3 cm, no mínimo 4 pontos de Ítxâçâo a base
Cabo inclinado comprimento mÍnimo de 120 cm em medeira trateda, polide em pintura

10 UN Apolo 3.51 35,'10

198 Ro<ro de espume (espumâo) Bese madeiÍa Íesrstente. compÍimento mínimo de 30 cm. poíêm com
largura de '15 cm Com câbo.

138 UN Apolo 2,31 31 8.78

200 418 Sabáo em pedra neutÍo A base de áodo graxos. gliceÍina, conseÍvante, sâl inoÍgânrco e água. Pcte 5
unrd.

389 BarÍa Nova 2.38 925,82

?o2 í097 Sabonete liquido cremoso antr-sêpttco c/ 800 ml ReÍil erva doce. Caixa com 12 unidades UN Bell PIus 43.80 613.20
204 439 Sabonete sóldo paía higene pessoâl com no minimo 90 grâmas Motrvos 0.50 305,00
209 441 Sáco plâstico p/Lixo 100 lrtros píeto Medindo (75x95x0.8)mrcra I (ApÍesêntar amostral. 32.300 Plastperola 0,31 10 013.00

560 Saco plástico p/Lixo hospitalaÍ '100 lilros cor brancâ Com rdentúicáÉo de ltxo contamrnado 100 PlastpeÍola 0,39 39.00

215 597 Saco plâstico p/Lrxo hospitalêr 30 litros cor branca Com identrficaçáo de ltxo contaminado 400 UN PlâstpeÍola 0.25 100.00
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Sham lnÍantrl ceb€lo emba m 350 ml 645 00TOTAL
3í.077,94

@E @IUL IEEEIGN

2- PÍezo de entÍega: atê 05 (cinco) dias corÍidos. conlados do recebimento da Íeguisiçâo de MateÍrál
3' Oeclerâ que por seí de seu conhecimento atende e se subílêt€ a todas es cláusulâs e condiçôês do edital Íelattvas â licitaÉo supÍa, bem como ás d6posk;ôês, Lei Federaln' 8 666/93, 

-e 
suas âltere@s posteriore§. Lei FedeÍâl no 10 520 de 17n7n2 e demais normas complementãrês e disposrçôes deste rnstÍumento, que disciptrnem o certeme eque integÍarão o aiust€ corÍêspondente

4. Vâlidadê da proposta: 60 (§essentâ) dias, contados da deta de abertuÍe da pÍopsota
5' Declara, outro§sim, quê os mãterieis orertâdo§ estáo ds acoÍdo com as especificáçáês ,Écnrrâs do Termo dô R€feÍênci3, inclusrvc quanto à gaÍant|r dos mêsnre!

' o prazo de vrgênoa da Ata dê Reglstro de Preços sêÍâ de oc (sêis) me8ss, a @nter da assrnatura do mesmo. com validadê e eÍicáda legat aÉs a publicâçâo do seu exlratono Drário Oficial do Municípto de Nova Santa Bâíbara.
'Concordamoa com todrr.s Eapêclíicaçôêr do Edtt l om Eplgreíe.

DADOS BANCÁRIOS
8.nco do Br.311: no (Xrí
Agânclr: Íí87-8, it.rtngá Vetho
Cont CoÍÍontG: í2025-í

Maíngá-Pr , 14 de FôveÍetÍo do ZO14

) fi z.zt z.'t +9/ooo 1 -3õl
ATACADO i/!ARINGÁ INOÚSTRIA E
coMÉRcto DE ALtiltENÍos LToA

AV PIO EIRO vlCT.,Rl^ Ii RCON.460
PO. llrtousTRrAt cEP 976$120

Atacâdo
Edson Ba Fe
RG 6.1 í9.41 1-8,SSP-PR.
CPFi 908.585.659-{rO
ProcuÍadoÍ

lnd. e Com. do AÍimentos Ltda.
Ír€im

r§.
Oa

l'ítifl .l

L IIAÂIXGA , PARÂM J

))

'Valor Total da Proposta R$ 31.077,94 (Trinta e Um Mil, Setenta e Sete Reais e Noventa euatío Cêntavos).



-401

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Assessor Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência o

Processo de Licitaçáo na modalidade "PRBGÃO PRESEI{CIAL' n." 612014,

pâÍa que se manifeste sobre à HOMOL(X}AçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 2l lO2 /2014.

tu
Eduardo Moníanher de Souza
Pregoeiro - Portaria 056l20lt

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍqI 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr'sov.br
Bárbara"
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO EÀDJUDTCAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro (02) do ano de

dois mil e quatorze (2014}, em meu Gabinete, eu Claudemir Valêrlo, Prefeito

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

Licitaçáo Pregão Presenclal n." 612o14, destinado ao registro de preços para

eventual aquisiçáo de materiais de limpeza, higiene pessoal e outros, a favor das

empresâs que apresentaram menores propostas, sendo elas: ATACADO

MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEXTOS LTDA, CNPJ n"

72.272.14910001-30, num valor de RS 31.077,94 (trinta e um mil, setenta e

sete reais e noventa e quatro reais), ANTOI{IO FRANCISCO RIIY & CIA LTDA -

EPP, CNPJ n" 05.306.008/0001-02, num valor de R$ 6.767,1O ( seis mil,

setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos), D MILLE INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ no

12.148.000/0001- 12, num valor de RS 23.895,67 (vinte e três mil, oitocentos e

noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), HYPERCLEAN PRODUTOS

DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n' 11.025.133/0001-39, num valor de RS

14.227 r3,5 (quatorze mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos),

JOSE FERREIRA MENDONCA, CNPJ n" 14.965.434/0001-30, num valor de R$

9.187158 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e

IíIEBER ÂRRÁBACA BARBOSA - ME, CNPJ n' 11.507.71110001-73, num

valor de R$ 3.507,73 (três mil, quinhentos e sete reais e setenta e três

centavos), pâra que a adjudicaçào nele P a produza seus jurídicos e legais

efeitos.

Dar ciênci b os as prescrições

legais pertinentes.

pal

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes no 2 I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Biírbarq

aos rn

Paraná - El - E-mails - www.nsb.pr.qov.br
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TX§ PREFEITURA MUNICIPAL ,

fl*ll ruovA sANTA BARBARA

ATA DE REGISTRO DE PREçO N'o 10'2014- PMNSB

REFERENTE Ao pReoÁo pReseNcnL No 6/20'14 - PMNSB

O trlUNtCíptO DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade juridica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob no 95.56í.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes' 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - paraná, CEP - 86250400, representada neste ato por seu Prefeito, Sr'

ClaudemirValério,RGn.4.039.382.0SSP/PR,inscritonoCPFsob.ono563,691'409-10,doravante

J.norin.Oo ôrgão Gerenciador, em mnformidade com as Leis N' 10.520i02, N' 8.666 de 21106§3 e

suas alteraçoes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00 Decreto Municipal no 041/2009 do dia

04i09/2009, em Íace da classiÍicação das propostas apresentadas no Pregão Presencial No 6/2014 -

SRP,homologadapeloPrefeitoMunicipalnesolveregistrarospreçosparaaquisiçãodemateriais

delimpeza,higienepessoaleouho§,conÍormeespeciícado,oferecidopelaempresaATACADo
MARTNGA INDUSTR|A E COMERC|o DE ALIMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito privado'

inscrita no CNPJ sob no.7?.27:2.14910001-30, com endereço à Avenida Pioneiro Victorio Marcon' n'

466 - cEp: g7065-120 - Balno: Parque lndustrial ll, MaringíPR, neste ato representada pelo sr'

Edson Batista Ferreira, inscrito no'CPF sob n0 908'585'659-00' RG'n" 6119411-8 SSP/PR'

doravante denomlnaOo oetentoiàa Àta, cula proposta foi classificada, obsdvada as especificaçoes' os

preços, os quantitativos na licitação suprácitada' bem como as cláusulas e condições abaixo

.-B**.id.- rstpDo oo peRluÁ

estabelecidas, tem entre si iusto e contratado o que se segue:

oúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43. 3266'81 00, x - 86.250-000

constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de limpeza' higiene

pessoaleoutros,conformeespeciÍicadonoANExol,queintegraoEditaldePregãoPresencialNo

6/2014 - PMNSB, independenlemente de transcriçã0. o Ôrgão Gerenciador não se obriga a adquirir os

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

realizar licitação especiÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condiçoes,obeneÍiciáriocloregistroterápreferência'nosteÍmosdoart'15'§40'daLeinoS'666§3'

reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6'906/03'

cúusuLA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃo Do oBJETo E PREços REGISTRADoS

ITENS
reçc

,70UNALITOSbridor de latas e

arrafas 8.5cm X 2cm X

1Scm (comprimento x

argura x altura), Peso

liquido: 0,03

1173I

950cr0
,00PCTE

IVA

ULHERbsorvente feminino

êdio. Pcte com 10 unid
lo

97,50,951.050,00NRILMAXua Sanitária 1 litrott4

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.Pr.gov'br - b. cv.br

- 404

nidadedodo
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1

ESTADO DO PARANÁ

t{ua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CenÍro, ? 43.3266.8100, B - 86.250-000

2

ipoclorito de sódio,

idrôxido de sódio,

loreio de sódio e água

eor de cloro ativo: 2 á

,5 % p/p. Embalagem c/

1 litro.

posição de

7,00,7010,00I etilico - 70% com

l litro
5,00NI etilico - hidratado

,8. INPM (95,26'GL),

ara limpeza

16I

,009910,00UNILLY

rasco com 2 litros
ciante de rouPas

1

,EO93160,00NLTRA

RESHiente, em sPraY.

Embalagem: Írasco c/

rnl

atizante de12

1,92 2400UNvental lmPermeável de2a

0,00,0010,00t.tR0Pr-Á,sacia plástica grande, 40

, 16 litros
76

130,65at
,00NBalde em plástico

stente. Capacidade

15 iitros Balde em

lástico resistente, com

alça metálica, bordas

forçadas. CaPac. 15

itros
100,00i'lOLLY

Â,BY
de mamadeira Em

ilicone, desenho

atômico, com formato

seio matemo, com

ro com diâmetro de

,4mm

288I

NVICTABotijão térmico com

meka,9litros Botijão

com torneira, 9

pacidade Para quente

Írio, com alça Para

sporte, prático bolcal,

escrição: reciPiente

rmoplástico com design

ncional,CaPacidade

ara 9 litros, com tripé,

tripé,

Ça e bocal largo ldeal

pacto e

I

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - ticitacao@nsb.Pr.gov br nsb. 0\'
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UNSOLo

SOL7

3

484

COPATEX

napa ou vinil

T
I 23

ARQPLAS
T

4bÕ2ô

29

I

I

I

,24,00
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líquidos quentes e

, com conservaÇão

e até 6 horas. Dados

écnicos: lsolamento

oliuterano e duPla

amada de Polietileno de

ta densidade.

imensões: 33 cm de

tura 27cm de diâmetro

espuma de

so: 2,100
1,07 7,00NRINCESCoador de Pano Para

. Tamanho Grande
26I

1,125,00,Â
00CXIPERCO

o
opo descartável 200 ml.

Caixa contendo 2.500

niCades

tóBI

'10,80
,t I15,00UNUPERC

RDA
a de varal de

lipropileno no05 com

10 mts

1,)01

PESDesinÍetante 500 ml

omposição: Agua,

ingredientes ativcs,

rmol, sabá0, óleo de

inho, solvente,

uestrante e corante,
tabilizante,

1.609,3009UNníetante liquido 2

itros Para uso em geral

lavanda c/ ação

ermicidaibactericida

omp.: cloreto de alquil

imetil e didecil benzil

io, emulsiÍicante,

nservante, Perfume,
rante e água.

mposição deverá

ar na embalagem

juvantes,

UPER

EANalão 5 litros Para uso

m geral de eucaliPto c/

ermicida/bactericida
p.: cloreto de alquil

imetil e didecil benzil

mônio, emulsiÍicante,

nservante, Perfume,

iiquido.

açáa

juvantes,

nte e água

I B

I
1

J

Rua Walfredo Bi
Nova Santa Bárb

ttencourt de Moraes n

ara,Paraná-E-E-m
' 222, Centto, I 43. 3266.8 I 00 - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Rua Walfredo Bittencourt de Morae*' 222, C"ntto, 7 43 . 3266 .81

4

00,

mposição deverá

na embalagem
1.018,351.395,00I'l

OUÇAS

IGIE.rgenle liquido neutro

ncentrado 500 ml Para

lavagem manual de

ouças em cozinhas,

istro Ministério da

aúde. ComposiÇão:

lquil benzeno sulfonado

e sódio linear, alquil

no sulfonato de

r sulfato de sôdio,

lÍato de magnésio,

DTA, corante, Peíume
água, Contém

radâvel. Frasm

nquebrável/transParente,

lamina, lauril

soativo

1

1,00,0700IOPACKmbalagem plástica,

ara 5
73

17,501,7510,00NSANIPRINEscova para vaso

anitário
1

1 l,40,803,00

USTRO
Esponja de lã de aço

rbono. Embalagem:

mbalagens com 60 gr.(

'14c0m

ara limpeza
posição: aço

unidades).

1

1,001,001,00INSlanela - para limPeza.

edidas 40 x 60 cm
111

,zL1,1400N

o

VALO
RMELH

Fósforo pacote c/ 10

ixas ci 40 Íósforos de

uí a

1131

1.377,00,18150,00CTE

ILLY
ralda descartâvel

anho EG embalagem

20 unid.

1205a,lÃI lJ

1.422,9030153,00PCTEABY

ILLY
ralda descartável

anho M embalagem

26 unid.

246118

7,7517,55NNVICTAtérmica 3liÍos1 13ô1221
0,0000nnNINVICTA

ressáo 2 litro
anafa térmica de mesa1nÁ

2,64q4
,00N

Rit,lE

Í\-

m 30 ml.

thrine embalagemlo1311

001,3000t\ORKERmpa vidroslt134I

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mail - [icitacao@nsb.Pr.gov.br - I')

.250-000
r

dosador
UN

1

93

FDf,o

UN4691

5ôB

5760
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omposição: Solução

aquosa de polímero

rílico, solvente, álcool

rilico etcxilado,

nte, preservante,

gância e água. 500

,09,00Npador concentrado

rfactante catiônico,

adjuvantes, corantes,

,i9 ância e água

letoxilado,

136 282

144,00,2000l.txeira c/ pedal '13 litros

ixeira c/ pedal Para
pa e balde retirável

cor branca com

acidade para 13

itros. Material PP.

24139

,40,00Nxeira com pedal com

pacidade Para 15

Material PP

140

50,801,845,00N

l'ileG Cor Iaranja
a de Bonacha PVC146

7,507q00ltLOLLY
BY

Mamadeira 250 ml Com

ico ortodÔntico de

ilicone fase 2 Para
íquidos pouco

sistente. Gargalo

igiênico que não retém

siduos alimentares

lipropileno. Medida: 20

6x6cm.

8148

7,50,75,00NLOLLY
BY

Mamadeira 260 ml

panha bico de

ilicone com Íormato do

io matemo. Material da

lipropileno. Dimensões

proximadas AxLxP

46x100x71 cm

arnadeira:

1149

100,0000t§LUPL

T
angueira de PVC

iliconada e reforçada

fios de poliéster

iâmetro 3/4'(19mm),
: 3,0mm, flexível.

759150

1ô,830017,00UPERC

plástico resistente.
á para lixo, cabo médio,154

70,3065102,00NNEZAano de164

5

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.81 00, - 86.250-000
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toalhado em algodão.

Ãn5
,1

00UNARTINS

sodão, sem estamPa.

de louça, em1 165

157,001,57100,00UN

cm x 7,5 mts
aluminio, rolo com167 7B1

,60,32,00trnREDILEpel toalha interfolhas 2

obras Folha simPles.

1 0096 celulose virgem

x 20cm. Fardo com

1.000 Íolhas (5 maços de

Íolhas

17^ cI

7,401,702,00CTEMSUN

unidaCes

a AA - pacote com 041'7 A 1'1'11

4,00,480,00TElvlSUNilha C. Pcte mm 04

nidades

174 '1114

1.302,001,002,00NPLASNERecipiente p/ lixo, c/

mpa 100 litros. Para
1 '195192

144,0014,4010,00RQPLASipiente para lixo com

pa 60 litros.

I ÊÃ.102

10ô,00POLCde borracha duPla

cm Base em madeira

primento minimo de

0 cm, bonachas
ra mínima 2 mm

largura minima 3 cm,

minimo 4 pontos de

ão a base. Cabo

nclinado comPrimento

ínimo de 120 cm em

eira tratada, Polida

stente, com

tuÍa,

194

5,103,5110,00UNPOLOo de bonacha duPla -

cm Base em madeira

primento minimo de

cm, bonachas
essura minima 2 mm

largura minima 3 cm,

o minimo 4 Pontos de

xação a base. Cabo

nclinado comPrimento

inimo de 120 cm em

ira tratada, Polida

stente, com

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mal I - [icitacao@nsb.or.gov.br br
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6

95% de algodão e 5% de
poliéster. 40 x 64 cm.

GIOPACK

Branco. Qualidade Extra.

t
1

G
1

recicláveis
UN

T

,l

1
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7

inturam

18,78,31138,00I'tPOLO

espumão) Base

mprimento minimo de

cm, porém com

largura de 15 cm. Com

de espuma

resistente,

bo

198 IJ

5,82,38N ,00BARRA

OVA
1B abão em pedra neutro

base de ácido graxos,

licerina, conservante,

inorgânico e água.

Pcte 5 unid
13,20,8014,00UNELL

õ
1097 abonete liquido

anti-séptico c/
ml ReÍil erva doce.

xa com 12 unidades

1

,00,50N 10,00OTIVOS

minimo 90 Íamas.

bonete sólido para

igiene pessoal mm no
391

10.013,00,JI300,00N

ROLA

TPE

5x95x0,8). micra 8).

plástico para Lixo

100 litros preto Medindo
1

9,00JY100,00N

ROLA
LASTPEaco plástico para Lixo

hospitalar 100 litros de

r branca Com

entificação de lixo

inado
100,00,25,00UNLASTPE

OLA
plástim para Lixo

talar 30 litros de cor

ca Com

tificaçáo de lixo

ntaminado

151

5,00,30150,00t\lShampoo lnfantil para

belo embalagem 350

lô
1

1.077,94OTAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100,

Nova Santa Bilrbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb'pr'gov'br -
E - 86.250-000

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VGÊNC|A

o 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 apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Municipio

de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO OnçrulenrÁRn

As despesas deconentes desta Licitaçâo coneráo pr conta da seguinte dolagão oÍçamentária:

1
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ô

DOTAÇÔES

Contã da Cespesa Funcional programática Fonte de reza da de§pÊ§a

330 03.001.04.1 22.00702-006 .3.90.30.00,00

00 3.001.0ô.125 00902-008 0 3.90.30.00.00

80 001 .'15.122 01002-009 0 3.3.90.30.00.00

590 001 .15.122.01002-009 04 3.3.90.30.00.00

^nn
001.15.122,01002-009 5'10 3.3.90.30.00.00

ô'10 04,001.1 5.'t 22.01002-009 c 3.90.30.00.00

620 001 .15.122.01002-009 12 3.90.30.00.00

1244 003.20.601 .02102-015 0 3.3.90.30.00.00

1444 0s 002.12.361.02402-0'17 0 3,90.30,00.00

1450 05.002.1 2.361,02402-017 103 .3.90.30.00.00

146C 05.002.1 2.361.02402-01 7 104 3.3.90.30.00.00

Á74 05.002.1 2.361.02402-017 107 .3.90.30.00 00

1480 5.002.12.361,02402-017 114 3.90.30.00.00

178C 05.003.1 2.361.02802-020 142 3,3.90.30.00,00

186C 05.004. 1 2,365.02902-02'l 102 3.3.90,30.00.00

1950 5.004. 1 2.365.03002-022 0 3.3.90.30.00.00

196C 05.004. 1 2.365.03002-022 103 3.3.90.30.00.00

197C .004.'t 2.365.03002-022 104 3.3.90.30.00.00

,nOrl 6.001.27.81 2.03202-024 0 .3.90.30.00.00

213C .002. 1 3.392.03302-025 0 3.3.90.30.00.00

IIJÜ 07.001.10.301.03402-026 0 3.90.30.00.00

2244 7.001.1 0.301.03402-026 .3.90.30.00.00

2254 7.001.1 0.301.03402-02ô 324 3.3.90.30.00.00

2?60 7,001.1 0.301.03402-02ô 325 .3.90.30,00.00

245C 7 002.10.301.03ô02-028 495 3.90.30.00.00

25i0 7.002.1 0.301.03702-029 495 .3.90.30.00.00

254C 7.002.Í 0.304.03902-031 497 3.90.30.00.00

2574 7.002.1 0.305.04002-032 497 3.3.90.30.00.00

.001.08.244.04'1 02-033 0 3.3.90.30.00.00

27?0 8.001.08.244.04202-034 0 3,90.30,00,00

2E50 001 .08.244.04302-035 0 .3.90.30.00.00

286C 001 .08.244.04302-035 703 3.3.90.30.00.00

2870 8.00'1 .08.244.04302-035 704 3.90.30.00.00

28BC ,001.08.244.04302-035 7nÂ 3.3.90.30.00.00

2890 08.001.08 244.04302-035 734 .3.90.30.00.00

2900 8.001.08.244,04302-035 741 3.90.30.00.00

306C 003.08.243.04406-038 0 3.3.90.30.00.00

3130 08.003,08.243.04502-03ô 0 3.3.90,30.00.00

Nova Santa Bárbar 4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb'or'gov'br - www.nsb Í ov
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cúusuu 0utNTA- DA vALIDADE Dos PREços

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

mesmo, pronogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando

mais vantaiosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, §

40 da Lei 8.6ô683 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 adquirir o material

referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo ÍazêJo

alravés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na omnência de alguma das hipoteses

legalmenle previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaücamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrdos;

- peb órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro

de preços cancelado na Ata, por intermâlio de processo administrativo especifico, assegurado o

contraditório e ampla deÍesa:

A pedido, quando:

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

de Íorça maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços

de mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitaçâo dos fomecedores para

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

Íacultada à Administração a aplicação das penalidades previslas no edital, caso não aceitas as razões

do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

mercado;

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

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e iustiÍicadas;

- não cumprir as obrigaSes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a relirar, no prazo estabelecido, os pedidos demrrentes desta Ata de

Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução lotal ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata

de Registro de Preço ou nos pedidos dela deconenles; A comunicação do cancelamento do prep

registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por corTespondência com aviso de

Íecebimento, .luntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA SÉTIMA - DAs oBRIGAçÔES DA EMPRESA VENCEDoRA

o Fomecedor obrigar-se-á a: Fomecer o obieto adjudicado estritamente de acordo com as

especifica$es descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabe do e quantitativo

9

Rua Walfredo Bittencourt de Morae s no 222, CenÍro,8 43. 3266.8100' E - 86.2s0-000
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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 parte, o obieto da aquisição que se

veriÍicarem deÍeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou ainda que estejam em desacordo com as

especificaçoes deste Edital; Responder por todo o Ônus referente à entrega do ob,ieto, tais como, fretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da

aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou

substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários aiustes ou reparos §em

ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo mÉximo de 5 (cinco) dias após a mmunicaçã0, desde que os

danos causados não seiam de responsabilidade do Ôrgáo 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 Prefeitura.

cúusuLA olrAvA - DAs oBRIGAçÔes oo ttlulttcipto

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 No 6/2014;

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

pelo Detentor da Ata;

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

licitante vencedora;

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

ôrgão Gerenciador ou com as especiÍicaçoes constantes do Ato ConvocatÓrio, em particular, de seu

ANEXO I.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçoes constantes n0

ANEXO I.

CúUSSLA NSNA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AAUISIçÂO E EMISSÃO DAS AUTORIZAçOES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Regisko de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo

ôção Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fomecimento, sua retificação ou cancelamento,

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo ôrgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias conidos, contados a partir da emissão da autorização

de fomecimento emitido pelo municipio.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de Íomecimento,

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

da mercadoria, ficando o 0rgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

/

- 473
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Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100' E - 86.250-000

ESÍADO DO PARANA

Nova Santa Brá.rbara" Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - www'nsb.p!: gov'br



#*,
l! ,r ll

Í,8".
:.-!:' 1.1.-

PREFEITLJRA lvluNlCl PAL
,414NÜVA SANTA BARBARA

ESTADO OO PARANA

cúusuu oÉctuA SEGUNDA- Do REcEBtMENTo

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a', da Lei Federal 8.666193; DeÍinitivamente,

nos termos do art.73, inciso ll, alínea 
-b', 

do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Orgão

Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das especiÍicaçÕes exigidas na

licitação conforme especiÍcações neste Pregão Presencial em especial o seu ANEXO l. A assinatura

do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documenlos indica tão somente o recebimento da

mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua conÍinnação deÍinitiva condicionada à conferência dos

dados relacionados na nota Íiscal dos materiais, relatóíos ou outros documentos que se fizer

necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (hinta) 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 debitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaçáo por parte do

Detentor da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o

nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivação do pagamento. O 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'612014 - PMNSB.

Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

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

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

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICÔES CEMS I SEREM ATENDIDAS

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

- Fomecer material de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Os materiais cotados devem seÍ 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 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, 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 condições dos materiais entregues;

- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver íora das especificaçoes

contidas na proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou inconeçoes, sem qualquerÔnus para

a adquirente.

0 Detentor da Ata Íicará 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 execução do obieto contratado.

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

Administração da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8 , 8 - 86.250-000
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Manterem durante a execução do contrato todas as condiçoes de habilitação e qualiÍicação exigidas na

licitaçã0.

cúusuLA DÉctMA eulNTA - DAS sANçôEs ADMrNrsrRATrvAs

A recusa injustificada das empresas com propostas classiÍicadas na licitaÉo 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 Decreto Municipal n" 04'l/2009, ao critério 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 inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem Íraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o

caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançoes, a critério da Administração,

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

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

. Cancelamento do registro na Ata;

o Advertência e anotação restdtiva no Cadaslro de Fomecedores;

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

hipóteses 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 Administração Pública. A

aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intimaçáo do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o alraso do atendimento, advir de caso fortuito ou

motivo de Íorça maior.

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

execução da Ata de Registro de Preços, sem ,iustiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas

seguintes sanções:

. Advertência;

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

do 1.0 colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero 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

conhatação, além do desmnto do valor conespondente ao fomecimento 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 fomecer à Administraçâo

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

ampla deÍesa.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8 , E - 86.2s0-000
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A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,

previstas em Lei, inclusive responsabilização do fomecedor 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 preiuÍzo das demais sançoes cabiveis, sejam eslas

administrativas ou penais, previstas na Lei n0 8.666§3 e alteraçoes.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia eletrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com maleriais devido à intenupção das vias de acesso às

mesmas;

Í) acréscimos de volumes ou modiflcaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãoieobra no mercado;

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

pelo Municipio.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40 do

artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de.iunho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classiÍicado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de

Empenho, ou recusar-se a cumprir o obleto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a

ordem de classificaçã0, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçoes propostas, inclusive

quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançoes cabíveis previstas

neste Edital.

cúusulA DÉcmA SÉTIMA - DAs DlsPoslçoEs FlNAls

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 6/2014 e as propostas das empresas classiÍicadas

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

com observância das disposições mnstantes das Leis n0'10520/2@2, Lei 8.666/1993 e demais

legislaçÕes pertinentes. A homologação do resultado desta licitaçáo não implicará direito à contratação.

A beneÍiciária que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, náo mantiver a proposta, Íalhar

ou fraudar na execução do fomecimento e/ou conkato, 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 Administraçã0, e se Íor o caso, será descredenciado, pelo prazo

de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

í

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb
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O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no

total ou em parte, o objeto constanle do Anexo I deste Edital, em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou

inconeçÕes resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA oITAVA.Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Sâo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que foi pacluado, lavrou-se a presenle ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, 0rgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova San rb ,27n2n014.

PreÍeito M ade Competente

4.039.382-0 SSP/PR

o

Batista Ferreira

Empresa: Atacado Maringá lndustria e Comércio de Alimentos Ltda

CNPJ: 72.272.149/0001-30

Detentora da Ata

nde

Setor de Compras pelo acompanhamento
fla

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb br
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 10'20'14- PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL NO 6/2014 - PMNSB

t ':418

cúusull PRmEIRA - Do oBJETo

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene

pessoal e outros, conforme especificado no ANEXQ l, que integra o Edital de Pregão Presencial No

6f20í4 - PMNSB, independentemente de transcrição. 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 especifica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condiçoes, o beneficiário do registro terá preferência, no§ termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,

reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA- ESPECIFICAçÀo Do oBJETo E PRÉços REGISTRADoS

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, '3 43.3266.8100, X - 86.250-000

,1

PreÇo

unitário

Preço totalQuantidaCeMarca do
produlo

Unidade

de
medida

Descrição do
produtolseruiço

Lote Item Côdigo

do
produtol

serviço
i40,70 ,90UN 7,00GALITOS1173 Abridor de latas e

ganafas 8.5cm X 2cm X

15cm (comprimento x
largura x altura), peso

liquido: 0,03 Kg

9,500,90 F
i

PCTE 55,00MULHER

ATIVA
616 Absorvente feminino

médio. Pcte com 10 unid

0,95 1997,50BRILMAX UN 1.050,00,l Agua Sanitária 1 litro

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - lici r br- ov.br

O MUNEíPO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo,

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 Preíeito, Sr.

ClaudemirValério, RG n" 4.039.382-0 SSPiPR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N' 10.520/02, N'8.666 de 21106É3 e

suas alteraçoes posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia

04/09/2009, em facê da classiÍicaçáo das propstas apresentadas no Pregão Presencial No 6,2014 -

SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE regishar os preços para aquisição de materiais

de limpeza, higiene pessoal e outros, conforme especiÍicado, oferecido pela empresa ATACADO

MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENToS LTDA, pessoa iurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob no.72.272.14910001-30, com endereço à Avenida Pioneiro Victorio Marcon, n'
466 - CEP: 87065-120 - Baino: Parque lndustrial ll, MaíngíPR, neste ato representada pelo Sr.

Edson Batista Ferreira, inscrito no CPF sob no.908.585.659-00, RG n" 6.1'19.411'8 SSP/PR,

doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta Íoi classiÍicada, observada as especiÍicaçoes, os

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

estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

ITENS

2

I



Composição de
hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio,
cloreto de sodio e água.
Teor de cloro ativo: 2 á
2,5 o/o plp. Embalagem c/
1 litro.

1 6 397 Alcool etílico - 70% com
1 litro

SOL UN 310,00 17^ 837,00

1 7 tb Alcool etilico - hidratado

92,80 |NPM (95,26" GL),
para limpeza geral.

SOL UN 275,00 3,27 899,25

1 o 398 Amaciante de roupas.
Frasco com 2 litros.

LILLY UN 400,00 1,99 796,00

1 tt 484 Aromatizante de

ambiente, em spray.

Embalagem: frasco c/
300 ml

ULTRA
FRESH

UN 160,00 101 628,80

1 20 Avental lmpermeável de

napa ou vinil

COPATEX UN 72,00 1,92 138,24

23 5276 Bacia plástica grande, 40
cm, 16likos

ARQPLAS

T

UN 10,00 4 00 40,00

4 26 468 Balde em plástim

resistente. Capacidade
15 lihos Balde em
plástico resistente, com

alça metálica, bordas

reforçadas. Capac. 15

litros.

ARQPLAS

T
UN 39,00 3,35 130,65

29 5288 Bico de mamadeira Em

silicone, desenho
anatômico, com Íormato

do seio matemo, com

furo com diâmetro de

0,4mm

LOLLY
BABY

UN 100,00 Â7Ã 575,00

1 s25 Botijáo térmico com

tomeira, 9 litros Botijão

térmico com tomeira, 9
litros com tripé,

capacidade para quente

ou frio, com alça para

transporte, prático bolcal,
pescíção: recipiente

itermoplástico mm design

compacto e

[uncional,Capacidade
para 9 litros, com tripÉ,

lalÇa e bocal largo. ldeal

INVICTA UN 7 00 72,60 508,20

Êg§ PREFE|TIJRA t'/UNtCtPAL

li*Jii NOVA SANTA BARBARA
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para líquidos quentes e
os, com conservação

e até 6 horas. Dados
écnicos: lsolamenlo

m espuma de
poliuterano e dupla
amada de polietileno de

alta densidade.
imensÕes: 33 cm de
Itura 27cm de diâmetro

2,100

1 53 426 Coador de pano para

café. Tamanho Grande

PRINCES
À

UN 35,00 1,07 37,45

1 oó 428 Copo descartável 200 ml.

Caixa contendo 2.500

unidades.

HIPERCO

PO

20,00 56,25 1 .125,00

1 70 , À24 Corda de varalde
polipropileno no05 com
10 mts

SUPERC

ORDA

UN 15,00 0,72 10,80

1 78 400 Desinfetante 500 ml

Composição: Agua,

ingredientes ativos,

formol, sabão, óleo de
pinho, solvente,

estabilizante,

sequestrante e corante

ALPES UN 85,00 0,84 71,40

1 BO 1433 Desinfetante liquido 2

litros Para uso em geral

de lavanda c/ açáo
germicidaibactericida.

Comp.: cloreto de alquil
dimetil e didecil benzil

amônio, emulsificante,

lcoadjuvantes,
conservante, perfume,

corante e água.

Composição deverá

estar na embalagem

ALPES UN 770,00 2,09 1 609,30

81 1434 Desinfetante líquido.

Galão 5 litros Para uso

em geral de eucalipto c/
ação
germicida/bactericida.

Comp.: clorelo de alquil

dimetil e didecil benzil

amônio, emulsificante,
poadjuvantes,

ponservante, perfume,
porante e água.

SUPER

CLEAN

UN 8,00 ô,25 50,00

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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Composição deverá
estar na embalagem

1
1 ente líquido neutro

ncentrado 500 ml Para
avagem manual de
ouças em cozinhas,

istro Ministério da
de. Composição:

lquil benzeno sulfonado

e sódio linear, alquil
o sulfonato de

lamina, lauril

ter sulÍalo de sódio,

ulfato de magnésio,

EDTA, corante, perfume

água, Contém

nsoativo
iodegradável. Frasco
quebrável/transparente,

co dosador

HIGIE-
LOUÇAS

ut'l 1.395,00 U,/J 1.018,35

1 88 573 Embalagem plástica,

capacidade para 5 kg.

GIOPACK UN 300,00 0,07 21,00

I 93 593 Escova para vaso

sanitário

SANIPRIN UN 10,00 1,75 17,50

1 99 406 Esponja de lá de aço
para limpeza

Composição: aço
carbono. Embalagem:

fardo com 14

embalagens com 60 gr.(8

unidades).

o-
LUSTRO

FD 93,00 9,80 91 1,40

1 111 4ô9 Flanela - para limpeza

Medidas 40 x 60 cm

IIIARÍINS UN 81,00 1,00 81 ,00

1 113 5ôB Fósforo pacote c/ 10

caixas c/ 40 fósforos de
seguranç4.

CAVALO

VERMELH

0

UN 23,00 1,14 26,22

I 115 1205 Fralda descartável

tamanho EG embalagem

cl20 unid.

BABY

WILLY

PCTE 150,00 9,18 1.377,00

I 118 4246 Fralda descartável

tamanho M embalagem

c/ 26 unid.

BABY
WILLY

PCTE 153,00 9,30 I 4aa

1 122 1 136 Ganafa termica 3 litros INVICTA UN 5,00 17,55 87,75

1
1a] 5760 GanaÍa térmica de mesa

pressão 2litro
INVICTA UN 2,00 40,00 80,00

131 516 Kolhrine embalagem

com 30 ml.

K-

OTHRINE

UN 56,00 5,94 332,64

!
1.' Á 4471 Limpa vidros WORKER UN 20,00 1,30 26,00

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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mposição: Solução
uosa de polímero

rílico, solvente, álcool
aurílico etoxilado,

rante, preservante,

a e água. 500

1 136 5282 Limpador mncentrado
Surfactante catiônico,
álcool etoxiiado,
coadjuvantes, corantes,
frangância e água

A'BOA UN 40,00 2,09 83,60

1
110 124 Lixeira c/ pedal l3litros

Lixeira c/ pedal para

tampa e balde retirável
na cor branca com

capacidade para 13

litros. Material PP.

ARQPLAS
T

UN 20,00 7,20 144,00

1 140 5753 Lixeira com pedal com

capacidade para 15

likos. Mateíal PP.

ARQPLAS

T
UN 6,00 6,40 38,40

1 146 454 Luva de Bonacha PVC
(M e G) Cor laranja

VOLK UN 245,00 1,84 450,80

1 148 5778 Mamadeira 250 ml Com

bico ortodôntico de

silicone fase 2 para

líquidos pouco

consistente. Gargalo
higiênico que nâo retém

residuos alimentares. Em
polipropileno. Medida: 20

x6x6cm.

LOLLY

BABY

UN 50,00 o7( 437,50

1 149 641 Mamadeira 260 ml

acompanha bico de

silicone com formato do

seio matemo. Material da
mamadeira:
polipropileno. Dimensóes

aproximadas AxLxP:

246x100x7'l cm

LOLLY
BABY

UN 50,00 8,75 437,50

1 150 5759 Mangueira de PVC

siliconada e reÍorçada

com fios de poliester

diâmetro 3/4'(19mm),
parede: 3,0mm, flexivel.

MANLUPL

AST

IúTS 50,00 2,00 100,00

1 154 5bb Pá para lixo, cabo médio,

em plástico resistente.
SUPERC
ORDA

UN 17,00 0,99 16,83

1 to+ 53E Pano de Louça VENEZA UN 102,00 2,65 270,30

5
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atoalhado em algodã0.
95% de algodão e 5% de
poliéster. 40 x 64 cm.

1 '165 594 Pano de louça, em
algodão, sem estampa

MARTINS UN 50,00 1,15 57,50

a to/ 7B Papel aluminio, rolo com
cm x 7,5 mts

GIOPACK UN 100,00 1,57 157,00

1 174 Papel toalha interfolhas 2

dobras Folha simples.
100% celulose virgem.

Branco. Qualidade Extra.

23cm x 20cm. Fardo com
'1.000 folhas (5 maços de
200 folhas).

PREDILE

T

FD 5,00 5,32 26,60

,1 t/o 1111 Pilha AA - pacote com 04

unidades

SAMSUN
(,

PCTE 22,00 1]0 37,40

178 1114 Pilha C. Pcte com 04

unidades

SAMSUN

G

PCTE 50,00 4 48 224,00

I 192 1195 Recipiente p/ lixo, c/
tampa '100 litros. Para

recicláveis

PLASNE

W

UN 42,00 31,00 1 302,00

,í ,t o'l 4455 Recipiente para lixo com

tampa 60 litros.

AROPLAS

T

UN 10,00 14,40 144,00

1 194 473 Rodo de bonacha dupla
40 cm Base em madeira

resistente, com

comprimento minimo de
40 cm, bonachas
espessura minima 2 mm

e largura minima 3 cm,

no minimo 4 pontos de

rfixação a base. Cabo

inclinado mmprimento
minimo de í20 cm em

madeira tratada, polida

Bm pintura.

APOLO UN 106,00 2,31 244,86

1 !vo t+t I Rodo de bonacha dupla

60 cm Base em madeira

resistente, com

comprimento minimo de
60 cm, bonachas
espessura minima 2 mm

e largura mínima 3 cm,

no minimo 4 pontos de

Íixação a base. Cabo
inclinado comprimento
minimo de 120 cm em

madeira tratada, plida

APOLO UN 10,00 3,51 35,10

Nova Santa Btírbara, Paranâ - E - E-mail - r - www.nsbor.got-br
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cuÚsuu rencam' ol vtoÊlcn
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preps será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do

mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicaçâo do seu extrato no Diário Oficial do Municipio

de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA AUARTA - DA DOTAçÂO OnçnUenrÁnn

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

7

m pintura.

18,78138,00 ,JINPOLO198 13
(espumão) Base

mprimento mínimo de
cm, porém com

largura de 15 cm. Com

de espuma

resistente,

bo

5,8289,00 ,38NBARRA
NOVA

abão em pedra neutro

base de ácido graxos,

licerina, conservante,

al inorgânico e água.

5 unid.

0 1B

13,203,80N 14,00ELL
LUS

1097 abonete liquido

remoso anti-séptico c/

00 ml Refil erva doce.

xa com 12 unidades

,50 05,0010,00UNOTIVOS

minimo 90 gramas

abonete sólido para

igiene pessoal com no
391

10.013,00,31300,00UN

ROLA

TPE

(75 x 95 x 0,8). (micra

plástico para Lixo

100 likos preto Medindo

1 09 1

,00L0100,00N

ROLA

TPEplástico para Lixo

ospitalar'100 likos de

dentificação de lixo
branca Com

inado.

14

'100,00
,2500UNLASTPE

OLA
aco plástico para Lixo

talar 30 liúos de cor

ca Com

ntaminado.
de lixo

15 97

,0030150,00NShampoo lnÍantil para

belo embalagem 350
19 E.)

I

1.077,94OTAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 843.3266.8100,x-86 .250-000
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D0TAÇ0ES

Conta da d€spesa uncionãl programática Fonte de
recurso

ãturêza da despesa

Ãí\n 03.00'1.06.1 25.00902-008 3.3.90.30.00.00

580 .001.1 5.122.01002-009 3.3.90.30.00.00

590 3.90.30.00.00

0 001 .15.122.01002-009 1C 3.90.30 00.00

10 .001.15.122.01002-009 11 3.3.90.30.00.00

ü20 04.001.1 5.1 22.01002-009 512 3.3.90.30.00.00

1244 04.003.20.601.021 02-01 5 3.90.30.00.00

1440 05.002.1 2.361.02402-017 0 3.3.90 30.00.00

1450 05.002.1 2.361.02402-017 i03 3.3.90.30.00.00

1460 05.002.1 2.361.02402-017 i04 .3.90.30.00.00

147C 05.002.1 2.361.02402-01 7 147 3.90.30.00.00

1480 05.002.1 2.361.02402-017 114 3.3.90.30.00.00

'1780 05.003.1 2.361.02802-020 ia2 3.3.90 30,00.00

l86C 05.004. 1 2.365.02902-021 tut 3.3.90.30.00.00

195C 05.004 1 2.365.03002-022 0 3.3.90.30.00.00

196{j 0s.004. 1 2.365.03002-022 4nâ 3.3.90.30.00.00

1970 05.004.1 2.365.03002-022 104 3.3.90.30.00.00

2090 06.00 1 .27 .81 2.03202-024 0 3.3.90.30.00.00

213C 002.13.392,03302-025 0 3.3.90.30.00.00

ll5\) 07.001.1 0.301.03402-026 0 3.3.90.30.00.00

2244 07 001.10.301.03402-026 303 3.3.90.30.00.00

2?5fr 7.001.1 0.301.03402-026 324 3.3.90,30.00.00

2?6C 07.001.10.301.03402-026
a',8 3.3.90.30.00.00

atç,fi 07.002. 1 0.301.03602-028 4-05 3.3.90.30.00.00

251C 07.002.1 0.301.03702-029 ,,1OÃ 3.3.90.30.00.00

254C 07.002. 1 0.304.03902-03'l 197 3.3.90.30.00.00

2574 7.002.1 0.305.04002-032 497 3.S0.30.00.00

IOJU 001.08.244 04102-033 0 3 90.30 00.00

2724 .001 .08.244.04202-034 0 .3.90.30.00.00

rófu 08.001.08.244.04302-035 0 3.3.90.30.00.00

2860 8.00'1 .08.244.04302-035 7ô? .3.90.30.00.00

2B7A 08.001.08.244.04302-035 704 .3.90.30.00.00

ZÓÓiJ 08.001 .08.244.04302-035 3.3.90.30.00.00

2890 08.001 .08.244.04302-035 734 3.3.90.30.00.00

2900 001 .08.244.04302-035 741 3.3.90.30.00.00

3060 003.08.243.04406-038 0 3.3.90.30.00.00

3130 08.003.08.243.04502-036 0 3.3.90.30.00.00

€@ PREFEITURAMUNICIPAL
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cúusuLA QUINTA - DA VALIDADE Dos PREços

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

mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostÍando

mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, §

40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro

de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material

refeído na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regisko 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.

cúusulA sExrA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

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

de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o

contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

de Íorça maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços

de mercado dos insumos que compôem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores para

cancelamento dos preços regishados deverá ser fonnulada 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 Orgão GeÍenciador, quando a vencedora:

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

mercado;

- peÍder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicaÇão têcnica exigida no processo licitatório;

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

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

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

Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuçâo total ou paÍcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata

de Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço

Íegistrado, nos casos previstos, se1á feita pessoalmente ou por coÍTespondência com aviso de

recebimento, iuntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAçOES DA EMPRESAVENCEDORA

0 Fomecedor obrigar-se-á a: Fornecer o obleto adjudicado estritamente de acordo com as

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

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro' E 43. 3266.8100, x - 86.250-000
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solicitado peb Ôrgão 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 obieto da aquisição que se

veriÍicarem defeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou ainda que es§am em desacordo com as

especificaçoes deste Edital; Responder por todo o Ônus referente à entrega do obieto, tais como, Íretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes da

aquisição 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 necessários aiustes ou reparos sem

ônus para o ôrgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçáo, desde que os

danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador; Sendo necessário o

encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento pr parte do Orgão Gerenciador dos

materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata,

bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura

cúusulA olrAvA - DAs oBRIGAçÔes oo uuNtcíplo

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 612014;

- prestar as inÍormaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais' que venham a ser solicitado

pelo Detentor da Ata;

I .prorrr, quando necessário, o cronograma fisico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela

licitante vencedora;

- reieitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo

Orgão Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato ConvocatÓrio, em particular, de seu

ANEXO I.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que náo atender às especiÍicaçoes constantes no

ANEXO I.

cúUsuLA N9NA - DA AUTORIZAçÃO PARA AQUISIÇÁO E EMISSÂO DAS AUTORIZAç9ES DE

FORNECIMENTO

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

Orgão Gerenciador. A emissáo das autorizaçoes de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento'

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo Órgâo requisitante'

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA

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

de fomecimento emitido pelo município.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais deverão Ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de Íornecimento'

em horário comercial de segunda a sextaJeira, com Seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor

da mercadoria, Íicando o orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222' Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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cúusuu oÉctMA SEGUNDA - Do REcEBIMENTo

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a', da Lei Federal 8.666193; Definitivamente,

nos termos do art.73, inciso ll, alínea.b', do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Orgão

Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das especiÍicaçÕes exigidas na

licitação conforme especiÍicaçoes 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 Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos

dados relacionados na nota fiscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer

necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (kinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da

Certidão Negativa de Debitos lunto 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 banm, agência e o N" da conta bancária receptora do depÓsito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores correspondentes a multas, indeniza@es, encargos, tributos, etc', devidas

pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n'612014 - PMNSB.

Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preÇos ou a coneção monetária.

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

atualizadas, podendo ser permitida apÍesentação de copia autenticada ou via intemet.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDrcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (âo) obedecer às seguintes exigências:

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

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

remanuíaturados ou recarregados;

- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o pÍazo 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 especiÍicaçoes

constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Codigo de

Defesa do Consumidor quanto às condiçoes dos materiais entregues;

- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver Íora das especiÍicações

contidas na proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconeçoes, sem qualquer Ônus para

a adquirente.

0 Detentor da Ata Íicará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçÕes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

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

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

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - w"*rv.nsb.pr.gov.br
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Manterem durante a execuçáo do contrato todas as condiÉes de habilitação e qualificação exigidas na

licitaçã0.

cúusuLA DÉclMA QUINTA - DAs sANçÔEs ADMINISTRATIVAS

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

dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no

8.666/93 e alteraçoes 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, fizer declaração falsa ou cometerem Íraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o

caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançoes, a critério da Administração,

isolada ou cumulativamente, sem p§uízo da reparação dos danos causados à Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

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

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;

. Multa de 100/o (dez por cento) do valor estimado da contrataçã0, que será aplicada nas

hipóteses 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 Administração Pública. A

aplicação das penalidades oconerá depois de deÍesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçoes, a contar da intimaçáo 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 Íomecedor no momento da

execufro da Ata de Registro de Preços, sem iustiÍicativa aceita pelo Órgáo 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 contrato, em caso de recusa

do 'l.o colocada do ltem em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vÍrgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valoÍ estimado da

contratação, além do desconto do valor conespondente ao fomecimento não realizado pela

detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias coridos, 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 hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditÓrio e

ampla defesa.

K 12
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A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,

previstas em Lei, inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais perdas e danos causados à

Administração.

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

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançÕes cabiveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altera@es.

Considerar-se-á lustificado 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 intenupção das vias de acesso às

mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiflcaçoes substanciais nos materiais;

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

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

pelo Município.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA- DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40 do

artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de lunho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

'16.2. Se o classiÍicado para o item náo apresentar situação regular quando da emissão da Nota de

Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a

ordem de classiÍicaçã0, para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive

quanto aos prêços, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sançóes cabíveis previstas

neste Edital.

cúusuLA DÉclMA SÉTMA - DAS DlsPoslçÔEs FlNAls

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 6/20'14 e as propstas das empresas classificadas

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

com observância das disposições constantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.66611993 e demais

legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

A beneÍiciária que ensejar o retardamento da execuçáo do seu objeto, não mantiver a proposta, Íalhar

ou fraudar na execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer

declaraçâo falsa ou cometer íraude Íiscal, 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.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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O contratado é obrigado a reparar, coÍTigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no

lotal ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriÍicarem vícios, deÍeitos ou

inconeções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São JerÔnimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquet outro, por

mais privilegiado que seia, para seÍem dirimidas possiveis dÚvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será

assinada pelos representantes das partes, Ôrgáo Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa 14.

PreÍeito e Competente

4.039.382-0 SSP/PR

6_
tista Ferreira

Empresa: Atacado Maringá lndustria e Comércio de Alimentos Ltda

CNPJ: 72.272.149/0001-30

Detentora da Ata

nde

Setor de Compras

Nova Santâ Biírbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb'pr'gov'br Í.
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 1112014 - PMNSB

REFERENTE Ao pneeÃo pReseNcAL No 6/2014 - PMNSB

-432

O trlUHtCíptO DE NOVA SaNil AÁngffiA, com personalidade jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob no 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.

ClaudemirValério, 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 posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia

04109/2009, em face da classiÍicação das propostas apresentadas no Pregão Presencial No 6/2014 -

SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de materiais

de limpeza, higiene pessoal e outros, conforme especificado, oÍerecido pela empresa D MILLE

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob no. 12.148.000i0001-12, com endereço à Rua Luiz Carlos Zani, n" 3315 -

CEP: 86200-000 - Baino: Pq INDL, lbiporãPR, neste ato representada pelo Sr. Nelson Junior

Rossato, inscrito no CPF sob n0. 024.007.639-76, RG n" 7.117.145-0 SSP/PR, doravante denominado

Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quaniitativos

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

contratado o que se segue:

cúusulA SEGUNDA- ESpEctFrcAÇÃo Do oBJETo E PREços REGtsrRADos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 - 86.250-000

ITENS

Pleço
unitário

Preço lotalMarca do
produlr:

Unidade

de medida
QuantiCadeLote Item Código

rln

Êroduio
lserviço

Descriçáo do
produtoiserviço

30,00ARQPLAS
T

UN 10,00 3,001 21
^nr

Bacia em plástico.

Capacidade 14 litros.

Bacia em plástico

altamente resistente.

Capacidade 11 litros. Na

cor branca.

ARQPLAS

T
UN 10,00 53,001 22 502 Bacia em plástico.

Capacidade 27,5 likos

.nstr. r ov.br

CLÂUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o regisko de preços, a eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene

pessoal e outros, conforme especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N0

6/2014 - 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 ate

realizar licitação específlca para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do regisÍo terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.ô66/93,

reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

I

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



UN 4,00 3,50 14,001 + 5755 Balde em plástico

istente, com alÇa

metálica, bordas
reÍoçadas. Capacidade

12litros.

ARQPLAS
T

,60 10,40ARQPLAS

T

UN ,001 riJ/ Balde em plástico

resistente. Capacidade 10

litros. Balde em plástico

resislente, com alça
metálica, bordas

reÍorçadas. Capac. 10

lihos.

24,50 49,00BRACOL UN 2,001
Ã^Ã Bota de borracha, cano

médio, Bota de bonacha,

cano médio. Solado:

Desenho antiierrapante,
na cor branca. Tamanhos

a definir

41,00ut'l 20,00 2,05RLJBIl 50 149 Cera liquida auto brilho

incolor Cera líquida auto

brilho incolor- emulsão
polietileno, solvente, resina

fumaria, plastificante,

corante coadjuvante,

conservante, atenuador

espuma, essência e água
750 ml.

49,00UN 10,00 4,90ARQPLAS

T
1 51 508 Cesto para llxo, em

plástico resistente 15 litros

65,00UN 50,00 '1,30NOVITA1 54 3 tõ Coador de papel n" 103,

grande, pcte com 30 unid.

3,688,3077,00 47,90HIPERCO

PO

CX1 67 549 Copo descartável 'lB0 ml,

Cx 2500 unid.

21,00 49,77 1.045,17HIPERCO

PO

69 429 Copo descartável 50 ml,

Cx 5000 unid.

1

1,78 142,40UN 80,00Creme dental com flúor e

cálcio. Embalagem mm
'180 gr.

ORAL-B1 71 4474

150,00

f)

1,40 210,00SUPER

CLEAN

UN1 79 4ô6 Desinfetante de eucalipto

1 liko Bactericida,
germicida, embalagem
plástica reciclável de '1

litro, com a seguinte

composição química: óleo

[*tr
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.81 - 86.250-000
.nsb-lresy.br

Bacia em plástico

altamente resistente.

Capacidade 27,5 litÍos. Na

cor branca.

3ô
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Rua Walfredo Bittencoud de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100'

3

eucalipto citriadora,
ifenol, etoxilado 9,5

es, cloreto de aquil
imeti Bengil Amônio

,6%, princípio ativo,

ispersão de copolímero
Stireno, Acrílico e Agu

iidade de 3ô meses da

ata de fabricaçã0,

istro do Químico

Ministério da Saúde.

Embalados em frascos

tampa rosqueada se

inmetro ou registÍo na

nv!sa,

nsável e no

^ 
ÃÃ 130,90N 38,00Desodorizante - tipo pedra

itária Com gancho em

iversas Íragrâncias, com

5 ramas cada.

SANY MIX1 B2

20,00 18,50 370,00BELL
PLUS

UNDispensor de papel toalha

Dispensor de papel toalha

- hospitalar interfolhado 2

dobras, de alta resistência

Medidas altura de 32 cm,

largura de I cm. Na cor
gelo, abertura com chave,

I 85 4435

13,50 270,0020,00BELL

PLUS

UNDispensor para sabonete

líquido Dispensor para

sabonete líquido -
hospitalar, de alta

resistência, kava com

bhave, cor gelo.

1 86 4436

1,00 20,00UN 20,00DESAFIOEscova de nylon de mão

Com cerdas sintéticas

espessura minima de 0,60

mm.

1 92

147,00420,00 t! aE
UNIBE

N

TTAN40 1 Esponja dupla-face para

limpeza Contendo em um

dos lados lã de aç0.

Composição: espuma de
poliuretano com agente

antibactérias e Íibras

sintética com abrasivo.

1 100

0,75 75,00UN 100,00OBER

FRESH
Esponja para banho.1 101

i^/i

1.867,60203,00

/.
4
/,,1

9,20BABY
WILLY

PCTEI to 1206 Fralda descartável

tamanho G embalagem c/

24 unid.

1

Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br -
86.2s0-000

NOVA SANTA BARBARA
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Rua Walfredo Bittencouú de Moraes no 222, Centro, I 43. 32ó6.8100 - 86.250-000

ESÍADO DO PÂRANA

150,00 2A 1.380,001
,l 11 1301 Fralda descartável

tamanho GG embalagem

cl 24 unid.

BABY

WILLY

UN

PCTE ,00 30 492,90'1 119 247 ralda descartável

manho P embalagem c/
2 unid.

Y

LLY

8,97 44,85SLIM TE 001 izv 1300 Fralda geriâtrica com gel,

aloe e inibidor de odor.

Pacote com I unidades -

TamanhoG-Peso70a90
kg

00 ,40 158,40iNVICTA UN1 123 196 Ganafa térmica de mesa
pressão l litro

148,75PREDILE

TT
UN 425,00447 Guardanapo branco de

papel22x22cm a24 x24
cm, pacote c/ 50 unid.

1 lt5

1,45 vJc,lc645,00ORKER1 137 514 Limpador instantâneo multi

uso 500 ml Linear alquil

benzeno sulfonato de

sodio, tensoativo não

iônico, alcalinizante,

sequestrante,

solubilizante, éter glicólico,

lálcool, perfume e água,

lcomposição descrita na

lembalagem. C/ 500 ml

36,3010,00 3,63ARQPLAS
T

UNt+L 1120 Lixeira com tampa

basculante de plástico 10

litros Possui tampa

basculante para facilitar a

entrada do lixo./Recipiente

atóxico. Medida: 23,5

pm(diâmetro) x 30 cm -

lCor: Azul.

'1

24,80UN 16,00 i aÃ
ORKER1

1ÀE 10

ição: Silicone,

üestrante, conservante,
Ivente de petróleo,

urfactante aniônico,

mposição do produto

everá estar expressa na

móvel 200 ml

naturais,

mulsiÍcantes,

me e água. A

Com 200 ml,bal

3,00 38,50 1 '15,50MANLUPL

AST

UN1 152 42 1 Mangueira plástica

trançada 30 metros

I 168,75UN 75,00REAL1 168 4446 Papel alumínio, rolo mm

Nova Santa Bárbara" Paraná- E - E-mail - licitacao@túpr.sov.br

UN
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, - 86.250-000

5

45 cm x 7,5 mts PACK

FOFINHO FD 171 ,00 39,50 6.754,50
,l

169 Ê.2 Papel higiênico folha dupla
Papel higiênico folha

dupla, neutro, cor branca,
rolo com minimo de 30

metros. Fardo com 64

rolos.

5,50 1.375,00PREDILE

TT

001 172 564 Papel toalha primeira linha

Papel toalha primeira

linha, branco neve,

picolado duas dobras,

separado de tal forma que

permita a retirada de folha

de dentro do suporte,
medindo 230x270 mm.

Pcte 250 toalhas. Fardo c/

5 pacotes.

5,50 165,00PRATA

STAR

UN 30,00I 191 5761 Querosene. Embalagem

contendo 1 litro

,OB 246,40POLO UN ,00195 Rodo de bonacha dupla -

50 cm Base em madeira

resistenle, com

comprimento mínimo de

50 cm, borrachas

espessura mínima 2 mm e

largura minima 3 cm, no

minimo 4 pontos de

ffixaÇão a base. Cabo

linclinado comprimento
lmínimo de 120 cm em

lmadeira tratada, polida em

lpintura.

1

009,00,00 45XLASS07

1

bão em Pó. Caixa 1 kg

ara lavar roupas. Comp.:

ensoativo, aniônico,
ponante, coadjuvantes,

rantes, essência,

iante, carga e água.

alquil benzeno

ulfonato de sódio. Uso

, biodegradável,

m ação biologica e de

r Íirme/resistente. Caixa

inergista, branqueador
ptico, sinergista,

everá estar expressa

mbalagem, que deverá

1 201

Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br b.or.sov.br

FD

Contém
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composição
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'13,45
,20ete liquido erva

oce para lavagem de

ãos Uso geral, para

utilização em ambientes
iversos; Apresentação

m bombonas plásticas de
litros, seladas, em
ncentração adequada

ara pronto uso, pH

ológico; Fragrância

uave. B radável

IüELL UN 36,00

121,60UN ,00 1,28Ã 89 Saco alvejado 50/80 lts

aco alvejado 50/80 its

100% algodã0, absorvente

eficaz, não perecível

MARTINS1

UN 1.550,00 ,09 139,5008

1,28 102,40I.TARTINS f'l 0,001 16 Saco sem alvejar (grande

,20 161,20DEZ UN1 34 Soda caustica em

scamas de 1a qualidade,

rnbai em com 1

53,60173,00 20POP I'Jassoura, com cerdas de

nylon base em madeira

stente, cerdas com

mprimento minimo

saliente) de 11cm e

,8mm, dispostas em no

minimo 4 caneii'as de

mogêneos de modo a

ncher toda a base, a

das cerdas à base

stente, cabo de

adeira plastificado

medindo 1 ,20m, com

bonachado na ponta

ara rosquear com

ilidade na base da

assoura e com gancho na

ha ponta do cabo para

urar, com peíeito

amento, uso

ra média de

justapostos

rá ser firme e

méstico.

5l 19

895,67OTAL

6

Rua Walfredo BittencouÍt de lvloraes no 222, CenÍro, Z 43.3266-81 86.250-000

1
,n1

Saco plástico para lixo 15

litros preto.
GIOPACK1 214

103

31,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - ticitacao@nsb.Pr.qov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNCA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do

mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município

de Nova Santa Bárbara-

CLAÚSULÁ QUARTA- DA DOTAçÀO OnçaUeNrÁnn
As des sas decorrentes desta Licit r conta da uinte e0 ntária

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, 86.250-000

7

DoTAÇOES

Conla da despesa Funclonal progranrática Fonte de
recurso

Natureza da despesa

500 03.00'1.06 1 25.00902-008 0 3.3.90.30.C0.00

580 04.00'l .1 5. 1 22.0'l 002-009 0 3.3.90 30.00,00

590 04.001.15.122.01002-009 504 3.3.90.30.00.00

ô00

ô10 04.001.1 5.1 22.01002-009 511

ô20

1244

1440

3.3.90.30.00.00t4cu 05,002. 12,361.02402-017 103

1460 05.002.1 2.361 .02402-0 17 104 3.3.90 30.00 00

107 3.3,90.30.00.00147C 05.002.1 2.361.02402-017

t4óu 3.3.90.30.00.00

1780

tÕou 05,004. 1 2.365.02902-021 102

195C 05,004. 1 2,365.03002-022 0 3.3.90.30.00.00

1960 05.004.1 2.365,03002-022 1n1 3.3,90.30.00.0c

3.3.90.30.00.001970 05,004. 1 2,365.03002-022

2090

2130

3.3.90.30.00.002230 07.001.10.301.03402-026 0
in? 3.3.90.30,00.002244 07.001.10.301.03402-026

3?4 3.3.90.30.00,002254 07.001.1 0.30'1.03402-02ô

3.3.90.30.00.00226C 07.001.1 0.301.03402-025

3.3.90.30.00.00245C
/tlÃ 3.3.90.30.00.00zx l")

3.3.90.30.00.0007.002, 1 0.304.03902-031 +J/

497 3.3,90.30.00 002574 07.002.1 0.305 04002-032

08.001.08.244.04'l 02-033 0 3.3.90.30.00.00ZOJU

3.3.90.30.00.002724 08.001 .08.244.04202-034 0

2850
'7 

^) 3.3.90.30.00.00lóhu 08,001.08.244.04302-035

3.3.90.30 oq"oo2874 08.001 .08.244.04302-035

Nova Santa Biírbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.g-ot,.br - www"nsD. r v.br
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correrao

103.001.04.122.00702-006 lo l3.3.9o.3o.oo.oo

104.001.1s.122.01002-oo9 l51o l3.3.9o.30.oo.oo

ls.g.so so.oo.oo

104.001.15.122.01002-oo9 1512 13.3.9o.3o.oo.oo

lon.ooe.zo.oor .ozr oz-or s lo le.s.so.ao.oo.oo

los.ooz.r z.eor .oz+oz-or z lo ls g.go.so.oo oo

los.ooz.rz.sor.oz+oz-orz ltu
los.ooa.rz.sor.ozaoz.ozo 1102 13.3.90.3o.oo.oo

la.s.so.eo.oo.oo

Iro+

loa.oot.zt .atz.otzoz-oz+ lo 13.3.9o.3o.oo.oo

loo.ooz.r a.sgz.orsoz-ozs lo la.r.so.so.oo.oo

ltzs
loz.ooz.ro.eor.ogooz-oza Fss

lor.ooz.r o.sor.olzoz-ozg

loo.oor.oe.z+l o+soz-oss lo F 3.9o.30.oo.oo
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2BBO loa.oor oa.zn+.0+aoz-oas lzoo le.e.oo.so.oo.oo
IÕYU li.r.so.so.oo.oo
2900 loa.oor.oo.z+a.olaoz-oas ltu la.e.so.ao.oo.oo
3060 lr.r.so.so.oo.oo

loa.oos.oa.z+s.o+soz-oso lo ls.s.oo.ao.oo.oo

cúusut-l eutt-trA - DA VALIDADE Dos PREços

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

mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando

mais vantajosa para a Administração Pública e salisfazendo os demais requisitos da norma, Aft 57, §

40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Regisko

de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o materiai

referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazêJo

através de outra licitação quando .julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçáo 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 contraditório 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:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- peb Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro

de preços cancelado na Ata, por intermedio de processo administrativo especifico, 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 Íorça maior;

- o seu preço registrado se tomar, mmprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços

de mercado dos insumos que compoem o custo do serviç0. A solicitaçáo dos fomecedores para

cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a anlecedência de 15 (quinze) dias,

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões

do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

mercado;

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

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

- não cumprir as obrigaçoes 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 hipótese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata

de Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do gmento do preço

8
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cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRtcAçoEs 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 Orgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.

I/anter-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 aquisição que se

veriÍcarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com as

especiÍicaçoes deste Edital; Responder por todo o Ônus referente à enkega do objeto, tais como, fretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes da

aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá Íornecer e/ou

substitui-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem

ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias apos a comunicaçã0, desde que os

danos causados não selam de responsabilidade do Orgão Gerenciador; Sendo necessário o

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

materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata,

bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA AOUISçÃO E EM§SÃO DÀS AUToRIZAçÓES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a caso, pelo

Orgão Gerenciador. A emissão das autorizaçoes de fomecimento, sua retiÍicaçáo ou cancelamento,

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da auioízação

de Íomecimento emitido pelo município

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centto, I 43. 3266 8100' X - 86.250-00ü
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registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por corTespondência com aviso de

recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao regisko de preços.

cúusuLA otTAVA - DAS oBRlcAçors oo uuNtcípto

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 No 6/2014;

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

pelo Detentor da Ata;

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

licitante vencedora;

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

Orgão Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu

ANEXO I.

- solicitar que se.lam substituídos os materiais, que não atendeÍ às especiÍicaçÕes constantes n0

ANEXO I.

Nova Santa Biírbam, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - www nsb'pr'gov'br
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CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais deverão seÍ entregues nos endereços a serem informados na solicitação de fomecimento,

em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor

da mercadoria, Íicando o Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA DÉCIMA 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 ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgão

Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem denko das especificaçÕes exigidas na

Iicitação conforme especiÍicaçoes 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 fiscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer

necessáno.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

Certidão Negativa de Debitos 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, elou outros dados

indispensáveis para a efetivaçáo do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar oS valores conespondentes a multas, indenizaSes, encargos, tributos, etc., devidas

pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n'6/20í4 - PMNSB.

Nenhum pagamento será eÍetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDGÔES 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;

- Os 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 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificaçoes

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 entÍegue, objeto desta ata, que estiver fora das especiÍicaçoes

uer ônus paraconlidas na proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconeções, sem qualq

a adquirente. /,/4
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O Detentor da Ata ficará obrigado a:

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

Não contratar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execugão do objeto contratado.

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

Adminiskaçâo da Prefeitura Nlunicipal de Nova Santa Bárbara.

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

licitaçã0.

cúusulA DÉcrMA eutNTA - DAs sANçÕEs ADMtNtsrRATtvAs

A recusa iniustiÍicada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro

dos respectivos preços enseiará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n0

8.666/93 e alteraçoes e no Decreto lvlunicipal 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, fizer declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o

caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanÉes, a critério da Administração,

isolada ou cumulativamente, sem preiuízo da reparação dos danos causados à Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara pelo infrator:

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

. Cancelamento do registro na Ata;

o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;

. Multa de 1070 (dez por cento) do valor estimado da contrataÇão, que será aplicada nas

hipóteses 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 determinanles da

punição ou, ainda, até que sela promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a

penalidade;

. DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou conlratar com a Administração Pública. A

aplicação das penalidades ocorrerá depoi§ 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 obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da

execução da Ata de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo óÍgão 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 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 fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

conkatação, além do desconto do valor conespondente ao fomecimento não realizado pela

detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de '15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados oficialmente; 7
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