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Lote: 105 - Lote 105

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6169 Suco concentrado. Embalagem 500
Ml lngrediente: Agua conservadoras
metebissulfato de sódio e benzoato
de sódio. acidulantes ácido cítrico.
Sabores laranja e maracujá.

30,00 UN 5,59 167,70

TOTAL 167,70

Lote: '106 - Lote 106

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

5265 Suspiro doce. Caixa com 50
unidades. No mínimo 20 gr cada
doce

106,00 CX 24,56 2.603,36

TOTAL 2.603,36
Lote: 107 - Lote 107

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

732 VINAGRE DE ALCOOL COM LIMAO
Embalagem de 750 ml

389,00 UN 3,92 1.524,88

TOTAL 1.524,88
Lote: 108 - Lote 108

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 I IôO Vinagre de maça. Embalagem de
750 ml

55,00 UN 4,46 245,30

TOTAL 245,30
Lotei í09 - Lote 109

Item Código
do
produto/
se rviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total

1 /JJ Vinagre de vinho branco; 750 ml 15.00 UN 4,75 71,25

TOTAL 71,25
Lote: 110 - Lote 110

1

1
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3. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização
de Íornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada
neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações
de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no vâlor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Sanla
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

5. DA VALIOADE DOS PRODUTOS
S.l.Para os materiais e/ou produtos cotados que tenham 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.

6. TNFORMAÇOES ADtC|ONA|S
6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

lAoz lXarope artificial sabor groselha.

I lembalagem de í Litro
1

luu la,ss leoo,os
35,00

OTAL ,65
OTAL DA COTA PRINCIPAL 244,
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ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O / - PMNSB

o MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ sob no 95.56 í .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt

dê Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada

neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. ............-................, inscrito no CPF

sob. o no doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a

Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Fedêral n.o 10.52012002, Decreto

Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

04112009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de í993, com as

alterações posteriores, em Íace da classificaçáo das propostas apresentadas no PREGÃO

ELETRÔNICO N' 9/202í, homologado pelo Prefeito Murlicipal, que RESOLVE registrar os
preços para eventual aquísição de gêneros alimentícios não perecíveis, oferecidos pela

empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado
Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observadâ as especificaçôes, os preços,

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão Elêtrônico N."
9/202í, independentemente de transcriçáo. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os
produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo até tealizat licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em quê,
em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15,

§ 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNC|A
O prazo de vrgência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

As despesas
orçamentáriâs

CLAÚSULA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA
decorrentes desta ata correrão por conta das seguintes dotaçôes

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaor2nsb.pr.gov.br - www.nsb I t'
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clÁusute eutNTA - DA vALtDADE. Dos pREÇos
A presentê Ata dê Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mêsês, a contar da
assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administraçáo Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Rêgistro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, náo será obrigada a adquirir os
produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitaÇão quando julgar conveniente, sem que caibâ
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deíesa.

Dotâcõês

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2021 350 03.001 .04.1 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 520 04.001.06.1 25.0065 2007 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 710 05.001.1 5.í 22.0070.2009 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 161 0 06.001.1 2.306.0200.2015 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2021 1620 06.001.1 2.306.0200.2015 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2021 2450 06. 005. í 2.306. 0290.2021 0 3 3.90 32 00.00 Do Exercício

2021 2460 06. 005. 1 2.306. 0290.2021 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2021 2720 08.001.1 0.301.0320.2025 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2730 08.001 . 1 0.301.0320.2025 303 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2970 08 002 10 30I 03s0.2027 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 3260 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 09 001 08 244.0390.2032 0 3390300000 Do Exercício
2021 3400 09.002.08.244.0400.2033 0 3 3.90 30 00.00 Do Exercício
2021 3490 09.002.08.244.0400.2034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 3500 09.oo2.08.24 4.0400.2034 705 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 3520 09.002.08.24 4.0400.2034 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 3700 09.003.08 243.041 0 6035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 3790 09.003.08.243.0430.2036 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 3860 09.004. 08. 24 í .0 420.2037 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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CLÁUSULA SEXTA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS
A Ata de Registro de PreÇos poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo 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:
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- comprovar estar impossibilitado dê cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compôem o cüsto do produto. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perdêr qualquêr condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razôes 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 decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA sÉflMA - DAS oBRIGAÇoeS oI BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçôes descritas no

Termo de Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

CLÁUSULA oITAVA- DAS OBRIGAÇÔeS oO MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de
fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivadâ
neste prazo, será rmediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.
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CúUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçóes de

fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga ê
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante

apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente â todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo l1 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuições instituÍdas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência
de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbarâ fará o devido pagâmento mediante depósito bancário. Deverá constar
da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova
Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indênizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitantê vencedora, previstos em lei ou
nos termos do Pregão Eletrônico n' 912021. Nenhum pagamento será efetuado a

beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que

isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especiÍicações constantes do prêsenle Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar seNidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçóes de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - DAs sANçÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no momento
da êxecução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente. nas seguintes sançóes.

. Advertência;

. Multa de lOo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de
recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrv.nsb r. I
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. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

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

da contratação, além do desconlo do valor correspondente ao fornecimento não

realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no pÂzo máximo de l5 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por ptazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicaçâo das sançôes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do Íornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração
As importâncias relativas a multas serão dêscontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanÇóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiãis e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
A Beneficiária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contrataçâo e de execução do objeto. Para os propósitos desta
cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, recebêr ou solicitar, direta ou indiretamente
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor públaco no
processo de licitação ou na execução da ata;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitâção ou de execução da ata,

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaÇão em um processo
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licitatório ou afetar a execução da ata;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou

fâzer declaraçóes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,

com o ob.ietivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática

prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intençáo seja impediÍ materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção

sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou

por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo orgânismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir
a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à exêcução da ata.

cLÁusuLA oÉcrMA QUTNTA - DAS DTSPOSTÇÕES FTNATS

lntegram está Ata, o edital do Pregáo Eletrônico No 9/202í e a proposta da empresa
classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçôes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

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

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>.

Autoridade Competente

Beneficiária da Ata
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAÇA o

í. HABILITAçAO JURIDICA:
'1.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada, e enviados posteriormente via Correios,
seguindo o prazo constante no item 10.'1 deste edital. Todos os documentos deverão estar
plenamente legíveis, com boa resolução e fácil leitura.
'1.2. As proponentes devem ânexar todos os documentos abaixo listados:

2.DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇAO JURIDICA:
2.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social ê suas alterações;
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assêmbleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observaçóes: Na apresentação do estatuto ou contralo social em vigor e última alteração,
se houver, deverá constar além da denominação social, a identiÍicação do ramo de
atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇáo de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federars e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relâtivos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiroó;
3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazendâ Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estâdo sedê do licitante na forma da lei;

3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Cêrtidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentaÇão do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.
3.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscriçâo e de situaçâo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

3.6. Prova de inexistência dê débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos
do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
1o de maio de 1943;
3.7. CeÉidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial
(Apresentação obrigatória para as empresas participa ntes dos lotes de 1 a 22).

4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUAL|F|CAçÃO TECNTCA:
4.1. Comprovação dê aptidão através de no mínimo 02 (dois) âtestados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
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empresa quanto ao objeto da presênte licitação. Não serão aceitos atestados de

empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO 04.

5.3. Declaração de inexistência de Íato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO 05.

5.5, Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microemprêêndedor individual, assinada pelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO 08 do presente Edital. (Apresentação obrigatória para as
empresas participantes dos lotes de I a 221.

6. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726,

é dispensada a exigência de:

6.1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
6.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agentê administrativo, mediante a

comparaçáo entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
6.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

7. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

8. As declaraçôes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.

9. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará nâ inabilitação da licitante.

í0. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP, MEI) que âprêsentâr documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da
Lei Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006.
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5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )O(Xlll do art. 7' da

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,

podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante

legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.
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í0.í. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP, MEI) apresente Certidão ou
documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias,
contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme
Lei Complementar 12312006 de 1511212006 com as alteraçôes da Lei Complementar n.o

147t2014.

10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordêm de classificação, para assinatura do contrato, ou rêvogar a licitação.

1 1. Toda a documentaçáo apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 60 (sessenta)
dias contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail - licitaca s t' - www.nsb.pr.gov.br
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ANEXO 04 - DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N' 9/202í

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procêdimento

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 9/2021, instaurado por este município,
que não êstemos impêdidos de licitar ou contratar com a Administreção Pública, em
qualquer de suas esferas-

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

em de de 

-.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.
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ANEXO 05 - DECLARA O DE INEXIST NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

pRecÃo elerRôutco No 9/202í

A empresa-, inscrita no CNPJ sob o

no por intêrmédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Cartêira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, sob as
penas da Lei, que até a presente dâta inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigâtoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira dê ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.
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ANExo 06 - DECLARAÇÃo DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃo eternôrurco N. 9/202í

A empresa_, inscrita no CNPJ sob
no-,porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)Sr

portador (a) da Carteira de ldentidade

o
(a)

no

e do CPF no _, DECLARA que náo
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: 'l) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.

60

(Local e Data)
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ANExo 07 - DECLARAÇÃo DE NÃo PARENTESCo

PREGÃo elernôHtco N" 9/2021

A emp Tesa inscrita no CNPJ sob o

no por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no , DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório PREGAO ELETRONICO No 9/202'1, que não mantém
em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos

do Município de Nova Santa Bárbara, bem como náo possui proprietário ou sócio que seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de
Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wlvtv.nsb.pr.qov.br
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ANEXO 08 - MODELO DE OECLARAÇ DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE

rRleu.IaçÃo DE MIcRo EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, que a Empresa CNPJ
........., está enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte

ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Complemenlar no'123, de 14 de dezembro de 2006.

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável
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ANEXO 09 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO eLetnÔutco No 9/2021 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme

Anexo 0'1, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

*Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informaçôes que

se fizerem necessárias.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RnzÃo soctnL:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 0í do Edital.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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2. COND|ÇÕES GERATS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
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PORTARTÂ N" 0232021

O PREI'-ErO MUNIcIPAL DE NOVA SAN l.A tlÁl{u^li^, resolve, no

uso (le suas atribuições lcgdis:

NOM tiA lt

Ârt.l" - A Comissãô de Pregão, composta pelos seguiútes tnembíos

- Pregoeira: Polliny Siarere SoaÍo - CI/RG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplcntc: Cláldia Percira da Silva - CI/RG no 9.257.255-2 SSP/Plt.

- Equipe de .Apoio: Rosemeirc Luiz da Silva - CI RG rl'7.224.894-5 SSP,/PII;

- Suplenle: Cristiano dc Álrnêidà - Cl RG no 3-.1i9.259-89 SSP/SP.

- Liquipe de Apoio: Patrícia dc Souza dos Anjos Siqueim - CIiR(i no

r2.753.r05-6 SSPIPR;

- Suplenle: M.Ària de Fátimâ Ribeiro dâ MâÍs - CURG no 3.609.201-1.

conlrano

Nova Santa lldrbura, ?2 ds ia[eiro de 2.021

cipal

llm walfredo Biüercouí de I'tomcs n"222, Cefltro, t 41.12ó6-8100, tr! - 86.?50-000
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pari) supnr as ne(essdad€s das secretanas l,lunKipàrs

forfla de Âvôlição ,tlenôÍ Preçô

DotaÉo Orçamentáíià" C580112306020020151390320000

Pr€@ máximolReferência ée ü€§'c - q2.4A4,67

R§:

Data de LaftcameÍlto do Édital rornennrr

)dtd dd Aberfi,ra das PmEostas nrlÂa,)n)r

Dôla de Lànçamento do Edital

,ata da Abertxrã dãs Prôpcst s

Dàtã Rêgistro

Data Registro

$1031202t

Data da Âb€rlura das P.opostas

Há iteis êxdusivos para EPP/ME? S;m

Há cota de paÍücipôÉo pârê EPPIi'1E? sim

Tràta-e dê obra com exiqência dê subcontratação de EPP/MP Nâo

Há pdoridàde pâÍa aquisições dê micÍoeÍnpêsas regioiais o1l loaai§) Não

Dàtê Cancelamentc

Percenl€l de paúidpacâo 24,67

CPF: 4271512958 í!!qaqi)

https://servacos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

I
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DIÁRIO OpICIÁt DA UNIÁ0 - seçao : rssN 1677 7069 Nq 54, sêBündâ Íêiíâ, 22 dê maíço de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

Ãvrsot Dr ú(ÍraÇÃo

Cmu.iomôs àc inteEsado5 q@ se úónÍam dispmibil'radai as licftaçõ€s
a egun: Toeda de p.êço§ ne 0004/2021, obielo: Sàviço dê dimariráção de qmbientêr
cdfdtu espê.ilicaçôes nG proÉt6 daborador pãía êíê ,im; PREGÂo tLETRoNIco Ns
Pcr/§M6P mm/,,o)1, objáo Sesrsno dê pÍeÇô pâÍá eenrud,i áqürçõer dê mclBirirde
Oíomia. PÂlGÃO PRútNLlÂt mR UOTOCONÍFRÉNOA Ns pGPAM6P.0o60/r0)t, obFlo:
Fer.í o de Pre(os pdra eve úl oíBldçio dt lfl(os de ho\pedàCs. rndúdotefe\õê5
p,epàràdà5 ru udàde de tdd,'na/PR, pRFGAo PREsfnoAL po8 vloEo(oNtEREl{cla N"
PGPISMGP-Oa6r./7021. objêro: fieaisro dê p(e@s para 4úrual l@âção de bànheiío!

os êr,itái§ p.ddão s.í obndos àÍeés dÕ nte *w.lmdrira.pr.g@.br-
Quaisq!êí i.,oÍôaçõêt n4ê!çíiat pelo t€leÍoe i43) 3172-.411, 3372-4404, @ ôiída pelo
eha : licita@londÍiôa p.g@ ú

b.dnnâ. 19 dê ru.ço d€ 2021.
tagro aÀvazoTTr E s[va

s€«etánô Mu.i.lpal de Geíão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL RIBAS

Àvrso ot trotaçÃo
PRtGÀo PREsENctat N. tZ2o21

O MunioÊo dê Manel Rib.t tornô púSi@ a rêalúàçâo do P.egão písendal
Ns 172021 - P.G6s Adíúnií.6rtivo N'023/2021 PMMi. PÍ*edimmto li.italório com
ireí{d destimdokl ddúiGmêntê â miíôm!íeús ê eôpíees dê p€qü@ pone locl
ê rêgional, .o.Ídmê ad. 47 e 4A iúiso lll da L€i ne rt22014. Caro não hâja imere§dô
nês*(r) itmG) ê,crusi!o{r, o(.) hesolr) podsão s dê àr'!,. coÉúê,cia- obietol
conúataçâo dê flp.ee(i) pâ6 prênação dê *oiço dê T66poÍe E*daÍ rÉÉ 20@ í@l
e urbâna do municipiô. valor Máximo Á.enável: RS 2r9s 130,00 Áberi{m: dia 1sl4/202l"
às 10h- serma de lulgâmetô: Mend prêço pa Ediãl no ilêl
ew-maíodÍibâs.pr.Eov.bÍ (Ptrrâl dâ TransparêÉia ucúaç6€tÂdminaíÉÉol ê pelo ê
mai!: li.ita6opômr@Emãil.cm, ôú m Rla Sáe de Sêtehbtu n! 356 €m Mâ.oet Âihat,
dâs a às 12t\ cmiúre oúêtô Muni.ipd íq 019Ê02r lnfoíruçõs d4 13 át 17h. no
Dêlc dê LiritôÉo, e pdo leê (,43) 343ç121.

Maaoer !'barPR, rg de md,(o de 20)r
rÁF LÀRIOS !A SIIVÁ COROI{À

PBETE|TURA MUNICIPAT DE MARIALVA

Àvrso oÉ úclÍa(io
pRtcÀo ELEÍRôNtao Nr 261202r

PROaÉS§O ÂOMTNTSTÂÂÍ|VO Ne 1O9/2m1
UOIAçÁO €XCTUSIVA PAÂÁ MICROEMPRESA ME. ÉMPÀTSA DI PÉOUÊNO PORÍE.EPP €
MICROTMPRÉEIIDEDOR INDIVIOUAL.MEI,

Objêlo: aqúiíção de Pêç.r deidaô6lê in§aladas paía manursção de
mãtsiais pemarúts. cmo.nd€ira§, pohrúat plrilicâdd6 e bebe.louros pô6 aráds
! d4andô das Sê@taaat ê oeprílamoror dnta Munidpâlidade pêlo Mád PÉço po
rtm- Obteção do Edirar: ,,í.És dâ lnrtrner pel6 àdereços elér&'i@s: Uw bll.oíÊ bí
Ê www.manalva.rí g@ bí. R@tim€nto das PÍopoÍas e Habimaçâô: até 06 dê abd de
2021 à§ 0a:30ài. Á.beítuâ da s6!ão: 06 de abril dê 2021 á5 09:0on3. lnforúaFês: {4.r1
3232-8172 e úrnpÉ5@runâtuà.pr4d-br

Mánr,raPr, 15 de e&ço dê 2021.
v,aroR ctt50 J\,1ÂRIlNt

PRTFEITURÀ MUNICIPAL DE PONTA GROSSÂ

FUNDAçÃo MUNICIPAI DE SAUDE DE PoNTA GRoSSA

Âvrso DE orsPfNsÂ DÉ ucrÍÀçÃo

a P,êÍe J'r Muniflpdrde Pmrd Grs:d, dlreê: dr I uNoAçÀo MUN'crPÂr, ot
5ÀÚDÊ DE PONTÂ GROSSÀ, Ésrado do PaÉná, pêls 

'u.idica 
dê di.eúo púbri.o inte.nô,

.om Édê nà Àv. vi§.sde de Íâúnay. n' 950, ctP a4O5190O, irtriro ío CNPr sob o .'
32 370.759/000r-52, neste aio rêprêsentada pelo prendste dâ fondação Muni.ipal de
saúde de Poma Grossô, 5.. RooRtGo oaNtEL MANla0osco. dê a@rd. com o oe.íêrÕ
Múnlcipal n" 1a.213 de 0t de jareko de 2021, cotunica. a A8ÉRÍUiÀ Do PRocfsso 0É
o|SPEN5Á DE LICITÀçAO tuia íiíôlidade É Â cootÉtação de prêíâ!ão de 5eryiço médico
e$êciàltadoem GINECOLOGIA E OB5ÍÊTRIOA paa at@dinroto ambulàtoriàl dê pré n.tãl
dê íúco habirúal. i.tmediáno e alro ri<ô pàía ar$deÍ ô deôanda do CMM . CoÍo
Municipál da Mulhe, de Pontâ Grors/P& nos te,mor do ,roiêto básico dirpoôiel para

.onota ôo proc4e admiôi5i.atiú elêtr@i.ô sÉl 19143/202r. {§êi.po.tâ3.o5§a.pr.gov.bíl
rntere§sados em participar da reísida dispEsa encaminhaí âs píoposta§ cmsciâir
ju.iamênte .m o§ dô.undt6 pàm hablit.ç5o. atá às 17 hdas (horánô de Braília) do
daa 25 de ô3.ço de 2021. paÉ o sêeúintê mail: .ontratoslmrpg@gm.il-cm

Ém, 19 de mrço de 2021.
ÂODRIGO DANIEL MANJÂBOSCO

PÍeridênre da Íundado Municipal de Sôúdê
pRÊFErruRA MUNrctpAt DE pRUD€NTópoLts

a\ílo or u(ÍrÂ(Áo
TOMADÂ Dt P&tçOs N' 4/2021

obiêtor contÍataçâo de mpr& 6pe.ialDadô êm rêfriçot dê sgênha.ia pã.a
exdÉo d€ rotntó.ia e pãümentáÉo ú cBUa no trftÍo da aua Quaôtino aeâ lva
coô a Âua Pôdíê loão loelat Roga, no Muni.ríio de Píud6rópolis Pn, .oníüme êdital e

VÂLoR: RS 160133,47 (ceíto e ss*ntô mil,.enro e Mntâ e oito Íeaú e
quà.6tã ê Pte cmtavor.

Data: oB dê ab,il dê 2021. à5 08h30rn hÍúmacõe' O edital ,oderá *í obrido
@ §re ww pÍudênlopolilpí g@.bí e dúait inlmaçõet junlo ôo oeplo de Licitaçõêi
Itralizado nâ «ua Rúi Baíboe, 3oL c$irc, íône (42) 3446 3m7. de regunda e sêxtaíeiÍâ
da! 08h00 àt 11h0o e da3 13h00 à5 r7h00-

VANESSA AP, BECHTR SASS

Mmhrô dâ cmirsâo dê licftâçâô

PRÉFEITURA MUNICIPÀI DE R€ATEZA

avrso or uoÍÀçÁo

PREFEITURÂ MUIJICIPAT D SANTA EARBARA

Objêio: Regiíío de píeçG pãra eotud aqúiriçio dê gêrero§ âlrmenticios nào
pse*'r Ê,a sup., ôs nd4'dàd$ dâs 5sáânãr Muni.'páh

Tlpô: Mênoí prÊço, pú item.
aEcfBlMENÍO OA5 PROPOSTAS: d.§ o8ho0mi. do dia 19/03/20?1 às 0ah29ôin

ÁaEftTúÂÂ DÂ5 PROPOSTÀS: da, OSh3oDin às 03h59mií do dia 06/011202r.
rNicto oa sÊssÀo DE 0t5PuÍÂ DÉ PRÉços: à§ 09h0omin dô di. 06/0412021.
rOCÂL: M.bl,(mp6s @m
PÍeco m.rimo: R$ 442.404,61 (qürmnrôt ê qud,FnÚ Ê do\ m,

lnÍdmàç6êt cddm4raís: podsão s obtida§ m hffiino dê erp€diflre
ná Prcfêitúra MúnrciÉl de Ndâ Santâ Bárbaía, nto à Rua walíredo 8in&court da Moraes
n! 222, p€lo lone: 43-326&31m, por Émail: licitacao@rsb gítorhÍ @ pêlo !t.

Nova Sânrà BárhaÉ, 1A de mrço de 2021,
POLLINY SIMERE SOTÍO

PÍêae,6

avrso DÉ LIcIÍaçÂo
PRfGÃo PRESENoaL T{P a/zoz1 - sflP

ohlêtor RêgiçtÍo de píeços pâB @entual aqúi§ção de gênffi âlióoticios
pãe.ivÊi\ ÊÍa rup.lr as ne(ênddde\ d.lSR,4óÍi.í Mrnir,pci!

'Iipo: Msq keÇo, Ps ltÊm.
i@bimento dos E.Élop€t: aré às 13hl0miÍ do dia 0s/o4r021.
lni.io do PíeA5o: Dia 05/042021. àr 141ú0{Íin.
Preçô ôáxino: Rs 574.372,m {quinhênros e *túrâ ê auàt o f,il, trêu fltot e

rílmaçó€s cmdmdtars: pôdeéô s ôbtdâs êm horátio de expêdiete
ôa píeiêjrua Municipár .re N@ sa.ri 3áóa6. ero à Ruâ walÍredo sittúcoun de Moraes
nc 222, pêlo Íoíe 43'3266atm, @t Éóair: liora.ao@nrb.p.g@ bí ou pelo <tê

Nova sa.ta 8áíbaíã, 18 de m..çú dê 202r
POLLINY SIMÉÂE 5OÍÍO

PÍeêeiô
PREFEIUNA MUNICIPAT DE PIRAQUARA

À\fllo ot arIEÂ cio
PfttGÂo ttEÍnô$co Nq 9/2021

PROCETSO ÀDMrXiíR TTVO Nq 49.551/2020
O Municipio de Ptrdqu.,", po mpo do P'eBoeno. rs^a públ,Lo. oà,d

cmhêcimãro do\ inle,e\edo\, que hoüve AtrEiÀçOFs no edícl do p,eÉ;o elerónao.
qse tm !tr objeto 'Íesisno de preços pôrâ àqudÉo dé sêmi Pê,*ivet", poíanto e
únudêdssq a êta de ôbertrá ri6 aDrÁDA paÍa o dia:04/04/2021. ár 09h00, no mesno
lftal iídicôdo iridalmsre- Ar altê.ôçôes eíôrão â dirpôsiFo d6 iot€resdor oô DivGâo
dê compôs ê uchâçôer da PÍêíeÍuÍa, na av. Gêtúio vargat l99o cênr.o PiraquarlPÂ,
das 0ah00 ;É 12h0O e dài 13hOO as 17h00, ou no §lê: ww.pi.aqú.a.pr.g@.h..

Piôqua.a. 19 de mrrço dê 2021.
wlIUÂN AÉEÍZ SECH

Pr'g@i'o

a PÂÉFEIIURA DE iEArE2Á, Éíado do Paíaná, tú@ pllblico . pa.a
conh€imenro dos intd€ssdor qúe Íaá realt.r tiotôção, na squinte modalidâde e

MOOAUDADE: PflÊGÂO ÉrÊÍÊÔNrCO 
'rs 

2920?1 - PROC!55O llOTAIÓRlo: Ns
4?/2021 TIPÔ: MENOR PRÉçO POR IIEM.

oBrEIo: tormaçâo dê iêgi3tÍo de Píêt6 pars fúura e @ntual aquisição dê
medi.anenios a *rem utiliz.dos pela Ssetariê Mrnicipal de S.úde P'iblio na U.idrde
de Píonro armdimenro de RalEzô

sEssÀo Dt DlspLna: Diã 05 de ÁÚir dê 2o2l àr oa:3oH
foRMAlrzÁçio Dt colÍsutTAs: o cÍeridô djtâl pôdtrá eer obrido JUnro âo

seroí dê ticnaçacs do Muni.irio dê Âêal.?a, a paítir do dia 22 de Maíço de 2021, duÊnte
o heá.io de expediente da P.eÍenúa, .r.ôvêr de solicitãÉo via Mâil:
licitaéo2@realêra-prse bí.

srsÍÉMA ÊrÉlxÔfl rcô: coMPÂÁsxET

Realêzà, 19 d€ Mârço dê 202r
OIÂNA BÁMAÉÂG

Prêgekâ

PREFTITURA MUNICIPAL OE SALTO DO LONTRA

avrso oE ucÍÍaçlo
PRtGÂo ttEInÕ rco Nr 29l202r

Pnocasso Nc í/2021 REpúBlrcEcÁo
O MUNtcíPo DE sarIo Do tot'lI&A. tsrADo oo PARANÂ rúna púbti.o que

ía.á reaiüaÍ, às 09:m hdas do dia 03 dê ab.l de 2021, nas dêpeodênoas .ta PreÍeiturâ
Muni.ip"l, tra a Rua PíeÍeito Neu.i 3aú, 975 em Sàlto dô lmtra. Pâraná, BÉril, PREGÂO

EIEIRÓNrco parô contÉrâçâo dê moÉsa êspeciôlaada paÉ auruÍa ê eotual prcstação
de rêryiçor dê topográrico e l(en iâreíto âmtiêntrl, paÊ o muíi.ípio de sôlrô do tonr.a
em arendimênlo a 3esêlaíià muni.ipal de administGção plâíêlamento e ,imnçat cm
r4uíes píópÍios Cntsio de lul8amêíto: Mod Píeço alobal poí item Ále.tuía dâ§
propGrás e reebiú6ros rlot lanc6: a panir da5 09:@ hôía! do dia 08 de abíil de 2021.
no €ndÊreço ddrônico: M..mpÍa5gmâmmtarrgov.br. A Paçta Téúicâ, l]m o
inrero lêôr do Édital ê qs rêspectiEs modelôr adodos ê anerot pôdsão seí
daminados no êndereço ncim indicàdo u pelo site ww.saltodolonl.a-prg@.br o!
âlías do ntÊi M.ÕmpÊAovemamútâi'gov-b. â pâ.Ii. do dia 1a de mrço de 2021,
m húáÍio cmeícial. rníom.çfE adicidôis, dúüdas e pêdidôs dê ê*lareih6ro deerão
eí diíigidc à Cmi§rão dê ücnação no endúeço acimâ mencionàdô ôú pelô emáil
ri.itâ€osartodolsnra@gúail.@m.

Salto do tontía, 18 de maíço dê 2021.
f ERNANDO ÀLBERÍO CÁDORE

PreÍêilo

Oblero: Âêgiíro de Píêços pam aqrisição de iras pâã ómbate à prorãgôção
do ndô coímavnG . cÔ\ c19. n@sáíio§ pa.â arênd,mênto dar undâd5 de tasino
dê.Iê Muôicipiô de sãôJ@é do§ Pinhâir. rtrítrmaçõe§ cmplêmênràÍ€t: o N1úni.ipio de
5âo rosé do, Pinnait vêô aÍavé5 da sedetiíia Muíi.ipal dê RêtuÍs Màtêíiaú ê
üôraçô€l, ómuni.aÍ qúê o PreBào €lÊÍôni.o í.q 242021 SERMATI lo' REÍOMÀOq
rendo súa abe.rura ,êmar.ada, pôía o dia 0? dê abíil dê ?021 à5 09h0omin o Êdiral e
comunr@do dê ãkecção poderão eí cmfend6 atravês do endereço êletí6.i.o
hnps://ww..ompcaowínamentaissov brr.da.php/@ntulrast?layer=edn&id=726
inÍümndo o caLdlgo do Municipio UÂSG 937345. Olt.as inÍmâçôês poderâo se.
ôõtidàt m Divcão de ucÍação da PrêlêituÍà Municip.l de $o lo5é do§ Pirhôis, nto na Rua
parss OliveÍa n' 11or Caro, no hdáÍio .omprenddo da5 mhoü.in às 12m0ír n €
das 13h00min à! 17h00min, ou pelo§ relêIores {41) 333168a4 ê/oú f331 6670.

pRÉFElruRÀ MUNlctpat DE sÃo.,osÉ Dos ptNHAls

PNÉGÃO ÉLÊÍRÔNI.O N9 2412027

São lo5é dos Pinhail 18 dê mâíço dê 2021.
6RUNÂ SLOMP{)

S€cíêiáíia

PRÉGÀo EttrRôNtco Nq 9/?o2t sÂP

IGPr9!
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DiíioOFJCIALP".,üi
2a leia 22Marl202l - Ediçáo n'10896 t/

mD.§ pah a Àquisiçàô de u \'.icúo tipo haEh 0 km. pdá s úiliádo

pelo Conselho Tutel.r MrnicipáI. oúlo.oáximo d. RJ 58. 190,00 (ciíquêír,

ê óno ôil.enro e íoveíi! Misl. 
^ 

aberlú dôs ênvêlôp€s dú-só no dia 06 de

Àbril dê 2021, às 09:30 homs o ediral.m inieim Íeor Blsni à di.pôsiçaô d,os

i êíe§dôs dê I . e fêiÉ. dâs 8:00 àr 12:ú0 hôÉs . drs l.|00 àr I7:0o hms.

!a Ruâ Sâo Pâulo, 10. ceírô- na cidad. d. NÍimshR-h CEP:8ó.ó15400

OüIÍai infoÍ EçõB poddão *r obl;das !o endcrêço .ciúâ. ou pêlo fône ({3 )

3173-IL'17.

§ Palmas

LICITACAO COt\l ITENS EXCLUSIVOS PÀR-\ IIIICROEÀIPRES,\.
IIIICROETVIPREENDEÍI)R lNDI\1DU-\L E EI\IPRESÁ DE PEQITENO
POllTE CoNFoRÀIE PREYISÀO NO ÀRTICO :I8, DÂ LEI
aoNlPt FlltFtiTÁR t2t 2006

À\1SO DE LICIT-\CÀO
PRíTESSO N' 17202 l
rrôdatidadê de ticirâçào: PREGÀo ELETRÔNICo N" I 5/202 I
O \lu rc,p'o d. Pal,n$. Ellad,o dô Píoni TORN.\ PÚBI ICO aos,íreÍ§dos
qE renlizúi proccso ê li.iraçâo na rndd.liüde d. PREC]O ELETRÔNICO
n'- 15r20?l- c snfoft esF.ifiúâçõê dÊsie cenanE r.3 coídiçôs li§{las no
Ednd e seús aÍexo-s, sndo a li.iÍâçâo do ripó 

_ÀiENOR PREçO POR ITENI"
INICIO DÀ S€SSÀO:09:lJ dô dià o7r(Ll,l02l:
CREDENCIAÀIENTO: Bd.o do A6il ú!!v.licna.G-e..orr.br.
IIODÀLtDADE: PREGÀO ÊLETT{ÔNICO,
TIPO DE JULCANENTO: NIENOR PREÇO POR ITEI!,
Pnri jnlsúreúo e clÀsiÊ.áçno da potBus mí ado6do o onéío de nrênq
pÍeço por ilo} lcúsa.lÉmMb o pr.ip rohl dô iiê,Í\ ôu sêja. a quaÍhdadê { ô
pÊço uni6no). ob§oadas âs capê.iticÂçôês ricía.rs dêfitidâs Íô Ednâl
OBJETO: CootÍimção de enpEsâ e.p€.iâlizd, no fomê.nnd odenrmnnisê
r.liigeÉnt6 pan cnder as Msidâd.s d3 Seml.nas do lttui.ipio de
PàlÍ,.r 8R. cmaom. esp..iliú.çô.s dô .dital . srs edos
Reritâd, do .dilí|. Lúl fúâ iDlomBçôes: Di\isâo.lê Licnâçôê - A!.nidâ
C!.rlüdiâ- n" 5ll, CêÍto, Pâl,mi PR. t.lêfo. (16) l26i-7000 - Sie:
Nrs.ptr,p.prsô\ bÍ ê \luv licna.6i.c!Ír.bí
Pâ,,mi.1010i2021
Kortros PrD!üis Nicolaoú

6971712021

) Paranacity

\linscl!i. l9 rl. ,rarço d. -101I

l _|t't_t) t lts.lR n td Dt_ _\ it.t)

E9TO4I2A21

§ Morcba Sales

1\'tso D[ LtctTlÇ-{o
PRf,cÁo PRESI ctrL |i" fl2o2r -sRt,
Objrlo: Rxeisrm dc prtços IsÍn êr,eohul àquisiçÍo íh gêaeros âlimêoliciô§
pêrtciêis. pâÍâ sut,.iÍàs ír(.tssidâd.s dàs S€crêÍâriâs tlrmieipâi§.
Tipa: nltroÍ Préço, Por IFm.
Re.ebi»eílo dos Envelope.r Â1éàs ,lhi0min ílo diâ 0s/01/r0rl.
lníciodú PÍcgJo: Diâ 0i/0ln0rl,tu I lh0únún-
PÍeçô nrá\iNr: R§ 57{.J7:$0 {quinhertG ê sêlerti ê qrlatro úil. rrsz.trlos
. sêttnlÂ r iois ftÀis).

IlrEüArjh!&Ddf$rüôr§; p.derão seÍ oblidrs ern hoÉrio de e\píiienb
nâ Preaejrun ilunicrprl dc \r,!& SxntÀ Bá )âÍs lilo à Ru, Walliedo
BiltencoLr.t dr Àlsmer,r" 122. pêlô tirne: Jl-l:ôG8l0u- por EÍlril:
Irüii3..árr:,?rsl.r,'r ,.ror br oir pelo srtr .!+r,r nih or !l)', ir.
Nora Snnta Bád'ôn. l8r0l202l
Polliq §imêrê SotÍo

Poídnn r' {r:i2lJl ,

69,108r2021

E Noua SantaBorbaru

1\ tso D[ l-t(]t t-1(t \o
PRticAo tiLriTBoNlco N' 009 202r

PROCISS{) COiÍPtL\ N" 0.]92021
O Àlui.ipio de PaE@ci§, Erado do P$rrú- ârBa âo! interes.dos que fi.i
Eliar no dii 06 dubril d€ l0ll, r 3bên,n.b Lrcn.çàô m \todald.dê
PRf,CiO ALf,TRONICO N'009//1021- Crir.rio *Ueíor !re{o |DÍ ire.t'
QE tàn por objío Conrrát!§âo d€ €n,pr6i no rimo p..tin nr. |ÊrÀ
tornsinrÊnto fHrioúdo d. l\lircIiàI. EquiFmêíto Hospilâlàr,'t$tinà{ros
âo ntcftliDÊtrto int.rno d, S@.àrià ltrÍicipál de Sàú{r dú Nlüni(ípio d.
PffânÂ.itr, Esrrdo do Pârrú.
Dira dá abenúJ dãs PNposrú e ReebnBnro dor ldncd: a pâÍir .hs 0rh00
l!oí.s do dir 116 de nbril de 2021. tu ÊndÚe(o dêtrô,i.o:
ss§-licirindt.r.m.br
Fdinl n. irr.lm. a ,tisBrsiçio dos i er.$rdos m Dn,sào d. Licnâçôes e
CônrrEr. na *de dâ l'Élênuh Nlúíicipal- sto n Ruô Pedftr Paulo \r.Êno.
l0ll Panm.ir) - l't- ou ptlo relelõ'É (.Ul 3-16l-31ílll. otr pelo sile:
\\§rh ,!t.ir\.r.!o\ br hü poÍal rmNÊ1raNia l-icrriçào"Íe.sso
licnakiÍio o aiodi p.lo .jn.il l!.Íi.i.r,prúm. \ !Í !d1 hÍ PlÚftlcitr. 19

\1'ALDU\I.IR N,T\'[S COCCO JIINIOR
t'REFEIIO ÀITINICIPTL

69785/2021

l§ Paranapoema

MUNtcip!ô DE,PARANAPoEMA ÍoRNA púBltco ouE
RECEBEU Do tNSTrruro ÁGUA E TERRA - tAT, A LtcENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, COM VALIDADE OE 5
(crNco) ANos ATÉ 08/03/2026 PARA UNTDADE DE
TRANBORDO NO LOTE DE TERRAS ISREMANESCENTEi B.
I,ATRiCULA N" 12161 , PARANAPoEMA _ PR,

69511t2021

N Peabinr

lro {lr }reços liín r\.nlrH üisiçio drgôürroi ili ên{cios

p.l(, irr. 1!I 1! lilt:1,!,t: i:

nâo prrttíleis. pârâsoprir à§ re.essidadesdrs Stt.ttâÍis tlüni.inâis
TiÊo: \.leoo. pÍeço. poÍ irÉD.

RICEI}lIIf,^"TO DdS PRO]OSTÁS: dâs 08h00min do din lrl0.]/:0:l à§
il8h29ÍÍn do rliâ 0{,/01/20: l.
.\BERTITR\ D^S PROPOSTÁ§: rlàs 081*0mir à§ {Éhs9lnin do rliâ
\t6tui2{t21.
I\icto DA sEssÃo DE DlspUTA DE rRf,cos: ;is 09110{ ill do íttÀ

$.,i0tÍ2021.
LOC-{L: }§ $.bllconorn§.t.nr
PÍeço milintô: I§.I-li.llrl.ó? {quàrrúc.nros r qunftíin . doir í'il,
íluàarocettos ê qr{rro reâis êsrssÊnt.r c sêl( ct.tlr}os}.
InÍônpÀ.À.{ C.mól.ln.nhr.s I{Vl.ín:r serÚbn,kr eDr }o..rn,r.L e\Íl.drenrr
Da Prdlàirurâ Àlunicipal de Novr $nG ilirbíra- tit., .r Rua $'alaÊdo
Bitren.ourt de iuones ," 2:2. )elo làne 1i-i266-8l0ll. por Email

lso Dli r rclr.\(,\tl
r)Rirc i0 lil, IR

i\'ova Santl Báràar!. lsr{rjrlo2l
Polli\-' Simêre Sotto

PoÍaír r' 0ll,20l I

ERnÁTA Áo EDtraL oE uctraçÂo

PREGÃo PÂEsENctaL N.q mZ2o21

O MUNrCíP|O DE PEAaTRU-PR, atrâvés de sêu Pregoeío e equipe de Àpoiô,

desi8nàdos pela portâ.,a 1212021 de 04 dêlanei.o dê 2021, tomã público para

.ônheimênto do. iíteressados, que foíãm rElizadas coÍreçõêç no ÉDlÍÁr dê

Licitaç5o do Pregão Prerencial n! 0022021, asrim como re rêSuê:

1-No Édúalnã espeificação do objeto à sêr licitado êrcluesê a pa.tê:

oódê se lê:'luues de cnculação diurna"

PREIEITURÀ IIUNIC]P-{L DE ]\IORE]]IA §,{LES
ESTÀDI DO PÀR{N,i
Á\jlso DE LrcrrÂÇ io
Pregâo Prêsencial 0 lli::02 I

Ôblelo: Seleçio de llôpi}llrs vi$ndo Conuntâçlo dd Emprosa êspe.ialisdà par3

preslâçao de sêNiços na âreâ d. Âliíhâflénlo, Bâlanl'exmenlü Cx lbag.m e

l\'lonÍagem de PrErs piÍn c núÍulençâ(1 dos veicr*§ da lioli tuurxcrpdl

Rr*iÍR Je L\ecuçio ÀlÊnor preço por itern.

\âlor Tolal: R! 51 550,[0 ícinquênlâ ê dois m;l e qnrnnenDs e cinqlrnta reais)

Dalâ Àbêíura 0i de ,\bril dr ?011, &r oghiihxn
Inlirm3çeÉs Conrplemênlares e 

^qüisiÇÍo 
dÉ Edilrl Í!Êlo Fone: {135i2 8l I', -

liciràc{o2a?j .'íeirasilcr pÍ go! br.

Râfâel Bnro dô Prado -,'r.l-erlo [{ ricip3l
69616i2021
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PREFEITURA I\4UNIOPAL 6?5

ESTADO DO PARAhIA

CHEK LIST

MODALTDADE: PREGÃO - REG|STRO DE PREÇOS

(x) ELETRÔ}ilCO ( ) PRESENCIAL

No oq / corl

Rua WalfÍedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa
Bârbarq Paraná E-mail - licilacaoíansb.rrr.qov.br - wlrN.nsb.pr.eov.br

20
21

N' ESPECIFICAÇAO oBs.
1 Capa do processo otí
2 Ofício da secretaria solicitando ok
3 Prefeito pedindo abertura do processo ot(
4 Orçamentos (estimativa de preÇos) ot(.
C Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ôf
t) Contabilidade à Licltação (Resposta dotação) ô(,
7 Licitação ao Juridico (Pedido de Parecer) ôr{,
B Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) otc
I AutorizaÇáo do Prefeito para abertura Ot/

10 Resumo do Edital Í»1{

11 Edital completo ôí
12 Pedido de Parecer JurÍdico do edital o(
13. Parecer Jurídico (Edital) ôtc
14. Publicaçôes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

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

oa

15. Publicação Mural de Licitação (TCE) oÍ
16. Documentos de Credenciamento OF
17 Propostas de Preço OK
1B Documentos de habilitação ôr-

Ata de abertura e iulgamento a\(
Proposta final das empresas vencedoras olc
Licitaçáo ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão) ô(

22. Parecer Jurídico (Julgamento) 0x-
Licitação ao Prefeito (HomologaÇáo) ÔK

24 Homologação do Prefeito ôÍ.
aF, Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Elekônico) 0K
to. Ata de Reqistro de Preços Ox
27. Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município) ot(
28 Licitaçáo ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada OK
)o Se houver aditivo:
ãn Ofício da secretaria solicitando aditivo
31 Termo aditivo
32. Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do MunicÍpio)

NOVA SANTA BARBARA

DOC

19.
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PREFEITURA IV1UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMBNTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO BLETRÔNICO N" 9/2021

Aos 06 dias do mês de Abril de 202l,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 912021 registrado em 18/03/2021, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 676, que corresponde a este termo.

L
Resp o Setor de Lic s

Rua Wallredo

- E-mail - licitacâo@nsb.pr.gov.br - r.rryrrv.nsb.or.qov-br

Bittencourl de Moraes no 222, Ceítro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Eârbar4 Paraná

:=

it,,


