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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n.o 093120'17

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, dê
construção, pintura, e outros, para manutenção das
secretarias municipais.

DATA DA ABERTURA: Dia 1711112017, às 09h00min.

VALOR frlÁXlfUO: R$ 668.018,54 (seiscentos e sessenta e
oito mil, dezoitos reais e cinquenta e quatro centavos).

PRffiffiüQtAlLno

VOLUME III

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.326ê8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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pnecÃo PRESENcTAL No 43/2017 - sRp
Processo Administrativo n." 09312017

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A Íalta de remessa do presente Recibo dê Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Marco sis Nunes
regoerro

Portaria n' 08012017
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ESTÂDÔ DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
t;

PREGÃO PRESENCIAL NO 43/2017 - SRP
Processo Administrativo n." 09312017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
elétricos, hidráulicos, de construção, pintura, e outros,
secretarias municipais.

ferramentas, materiais
para manutençâo das

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereÇo completo), retirou este Edital de LicjtaÇáo e

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
ou pelo tel/ fax

I 12017

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara. Paraná - E -E-mail lic itacaoâ nsb.Dr.gor'.br - rr'x rt .nsb r or.br
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PREGAO PRESENCIAL NO 43/20í7 - SRP
Processo Administrativo n.' 093/20í7

LICITAcÃo ExcLUSIVA PARA MIcRoEMP RESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR tNDtvtDUAL íMEt) íLC 147t2014t.

ABERTURA oe urctreçÃo

AbeÉura: Dia 1711112017, às 09h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às 08h30min, do dia 'l.71111201.7.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no O8O|2O17, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licrtaçáo, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisiçáo dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisiçâo de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, de
construção, pintura, e outros, para manutenção das secretarias municipais, em

conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei
Federal n.o 1O.52O120O2, Decreto Federal n.' 7 .89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal
No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei Federal n." 8.666/í993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitaçôes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í00, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. pr.qov. br ou através do site www. nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb. pr.qov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.Dr.oov.br, para ciência de todos os

interessados

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 1711.112017, às 09h00min., no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n' 222, Batro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

í. DAS CONDTÇOeS Oe PART|C|PAçÃO
'1.í. Poderão participar desta Licitação êxclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.

)
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1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão,

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperaçáo judicial ou extraludicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma,

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 3o e parágrafos da Lei Complementar n.o í 23106.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de
ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, de construção, pintura, e outros, para
manutenção das secretarias municipais, conforme especificado no ANEXO l, que integra
o presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os ttens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizaÍ
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiárro do regrstro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei

no 8.666/93 e suas posteriores alteraÇões.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRtA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

DOTAÇOES
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte .

de
recurs9

Natureza da despesa Grupo da fonte

2017 330 03.001.04 1 22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2017 340 03.001.o4.122.0070.2006 504 3 3 90 30 00.00 Do Exercício
2017 520 04.001.06.í 8í 0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 660 05.00 1 . 1 5.1 22.01 00.20 1 0 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 670 05.001.15.122.0100.201 0 504 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2017 700 0s.001 15.122.0100 2010 512 3 3 90 30.00 00 Do Exercício
2017 820 05.00í. 1 5. 1 22.0100.201 0 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2017 900 05.001 í 5.452.0140. 1 003 0 3.3.90 30 00.00 Do Exercício
2017 910 05.001. 1 5.452.01 40. 1 003 504 3390300000 Do Exercício
2017 920 05.001. 1 5 452.0140. 1 003 512 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 1020 05.00 1 .25.7 52.01 30.2012 0 3.3.90 30.00.00 Do Exercício
2017 1030 05.001.25.752.0130.2012 504 3 3.90 30 00 00 Do Exercício
2017 í 040 05.001 .25.7 52.01 30.2012 507 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 1140 o5.oo2 17 512.01 80.201 3 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 1200 05.002 1 8.541.0190.2014 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 í 550 06.002 í 2.36'1 .0240.2018 0 3.3.90 30 00.00 Do Exercício
2017 1560 06.002. í 2.361 .0240.2018 IUJ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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2017 1570 06.002. 1 2.361.0240.2018 104 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2017 í 580 06.002. í 2.361 .0240.2018 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 í 590 06 002. 1 2.36í.0240.2018 114 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2017 1820 06 002. I 2.361.0250. 1 008 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 í 960 06.003. 12.361.0280.2021 102 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2017 2060 06.004. 1 2. 365. 0290.2022 102 3 3.90.30.00 00 Do Exercício
2017 2170 06.004.12 365.0300 2023 0 3 3.90.30.00 00 Do Exercício
2017 2180 06.004. 1 2.365.0300.2023 103 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2017 2190 06.004. 1 2.365.0300.2023 104 3 3.90.30 00.00 Do Exercício
2017 2340 07 .oo 1 .27 .8 1 2. 0320.2025 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2017 2420 07 .002. 1 3.392.0330.2026 0 3.3 90.30.00.00 Do Exercício
2017 2500 08.001 10.301 0340.2027 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2510 08.001. 1 0.301 0340.2027 303 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2017 2520 08.001. 1 0.301.0340.2027 324 3.3 90.30.00.00 Do Exercício
2017 2530 08 001. 1 0.30í.0340.2027 325 3390300000 Do Exercício
2017 2540 08 001 .10.301 0340.2027 326 3 3.90.30 00 00 Do Exercício
2017 2820 08.002. í 0 301.0370.2030 495 3.3.90.30.00 00 Do ExercÍcio
2017 2880 08.002 1 0.301.0380.203í 498 3 3.90.30.00.00 Do Exercícro

2017 2940 08 002 í0.304 0390 2032 497 3 3.90 30 00 00 Do ExercÍcio
2017 3020 09.001 08.244.0410.2034 0 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2017 3240 09.002.08.244 0430.2036 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3244 09.002.08.244.0430.2036 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 3247 09 002.08.244.0430.2036 732 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3250 09.002.o8.244.0430. 2036 741 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3490 09 003.08.243.0450.6038 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

4. DAS IMPUGNAÇÔES AO EDITAL
4.1 . As impugnaÇões ao presente edital poderâo ser feitas até as í7 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à data fixada paÍa a rcalizaçào da sessão públlca do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horárro das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao@ nsb.or.qov.br
4.1.2. Cabeá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.í.3. Não seráo conhecidas as impugnaçóes interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razóes da petição de impugnaçáo contra o ato convocatório, será

deslgnada nova data paÍa a rcalizaçáo do certame.

5. DA OUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1. Esta licitacão é exclusiva para particip acão de Microemoresas (ME). Empresas de

Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor lndividual (MEl), qualificadas como tais

)
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ei Complementar n.o í 23/2006. com as altêracões da Lei
Como lementer n.o 1 47 l20'l 1.
5.2. Não Íará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, dê'l.4 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno poÉe:
5.2.1. De culo capital participe outra pessoa jurídica;
5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
5.2.3. De culo capital participe pessoa Íísica que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123
de 14 de dezembro de 2006;
5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2-6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.2.7. Que exerÇa atlvidade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, íinanciamênto e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;
5.2.9. ConstituÍda sob a forma de sociedade por ações;
5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope N" 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 08h30min., do dia 17111120í7, contendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres.

ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 43/20í7
ENVELOPE N' 02. HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 43/20.17

Nova Santa Bárbara, Paraná - 
-tr- 

- E-mail lisitacao@nsb.pr.gov.br - *'r,,rv.nsb.Dr.gov.br
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6.2. Não será aceito. em oualouer hioóte , a particioac ão de licitante retardatário,
considerado te, aouele oue aoresenter os envelooes aoós o horário estabelecido

f e a dos mesmos com rov r meio do rotocolo da PreÍeitur M
Nova Santa Bárbara

7, DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
7.í.í. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAÇÃO com reconhectmento de firma, ou TERMO DE
CREOENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de íirma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.í.1.1. Na hipótese do item 7.'l ou 7.1.1, o representante deverá apresentar contrato
social original ou cópia autenticada da empresa representada.
7.'1.1.2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de aDresentar cópia do contrato social no envelooe de
Habilitação.
7.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de
credenciamento.
7.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credencrada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do hcrtante devidamente credencrado.
7.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não impoíará na desclassificaÇão da sua proposta no

presente certame. Contudo, veriíicadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele

não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.
7.6. ConcluÍda a fase de credenciamento as licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conÍorme modelo do ANEXO

V do presente Edital.

7.6.1. No caso da sua não apresentaÇáo, a declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitaçáo pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo

constante do ANEXO V.

7.6.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1- Proposta de

Preço, sob pena de náo conhecimento da sua proposta.

7.7. As ITTIICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a

documentaÇão comprobatória dessa condição, através do seguinte documento'
a) Certidão simplificada emrtida e registrada pela respectiva junta comercial,
7.7.1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condiçáo de l\rlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope '1 - Proposta de Preço.
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8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruÇões para preenchimento de proposta (Anexo lV).
8.1 .1 . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇões
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas iníormaçóes constantes na proposta impressa;
8.1.2. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme rnstruçóes contidas no (Anexo IV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição do produlo cotado e marca, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l). A
não indicacão das MARCAS dos rodu tm lica ánadêsc ass ficacão de em DrêsaD tos D f

face à ausência de infornação suficiente para classificacão da proposta.

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da pÍoposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias,

Í) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, a partir da autorizaÇão emitida
pela Prefeitura,
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota íiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

8.2. A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível eíetivar a leitura dos dados, implicará na
desc lass ificação da proposta;
8.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,

bem acondicionada, para que não sofra danos;

8.4. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia

alternativa do arquivo dtgital;

8.5. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo

estar computado, todas as despesas que rncidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo

da futura contratada;
8.6. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que náo se enquadrem nas

especrficações exigidas;
8,7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb. pr,qqv.bI, hâ guia Licitações/Pregóes, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.8. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE n"01;
8.9. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova Santa
Bárbara se reserva o drreito de verificar as informações sobre a quahdade e característica

I
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dos produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equtpamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão
de relatóríos, as taxas municipars, estaduals e federars, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l,

necessários ao completo fornecimento do ob.leto, licitado.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|LITAÇÃO
9.í. No envelope lacrado No 2 - HABILITÂÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administraçáo, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
9. í . 1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à venficação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do

licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.
9.2.1 . Se o licitante responsável pelo fornecimento Íor à matriz, todos os documentos

deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licrtante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentos deverão

estar em nome desla.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissáo.

í0. DA HABILITAÇAO:
10.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇão de

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crédrtos tributáÍios
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 í 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiÇões instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1 .2. PÍoua de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

rT

í O. í .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Íf
Ivlunicipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;

í0.1.4. 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.

9
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í 0. í .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentaÇão do comprovante de inscriÇão e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaÇão de Certidão Negatlva ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDD,fl
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de í 943.

10.2. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dras da
data marcada para rnício da disputa.

n

.I0,3. PARA COMPROVAÇAO DA QUALIFICAÇÃO TECNICA:
10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornêcido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitaçáo. Não
serão aceitos atestados de empresas que pertenÇam ao mesmo grupo empresarial.

í

1 0.4. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
10.4.'1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIll do art. 7"
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do at1.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1 999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO VL

rr

10.4.2. 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 Vll.

rl

10.4.3. 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 Vlll.

n

'10.4.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.
Í1

10.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia aulenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítros oficiais do órgáo emissor.
10.6. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.
10.7. As declaraçôes emitidas pela hcitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇáo em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitaçáo da licitante

rl
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'10.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal,
poderão sanear deíeitos constatados na habilitação apenas se apresentarem na sessáo
todos os documentos previstos neste CapÍtulo, mesmo que contenham algum vício.
10.10. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos
expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário
estabelecida neste Edrtal.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edttal, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.
í 1.2. No dia, hora e local desrgnados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pêssoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
1 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.6 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos.

1í.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
rnstrumento.

11.5. A desclassiÍicação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da íase de lances verbais.
'1 1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros íormais.
1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal

presente à Sessáo do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N'2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
í 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

í 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferêncla.
11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por lote, será

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances
1í.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão íazer lances

verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
11.í0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
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11.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 5 % (cinco por
cento), aplicáveis inclusive em relaçáo ao primeiro.
11.12. A desrstêncra em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÇáo das propostas.
1 1 .13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
1í.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preÇos

praticados no mercado.
11.í5. Considera-se preÇo excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
pÍoposto, aquele que estiver acrma do valor estimado pela administração.
11.16 O Çriterio de rulqamente serio de MENOB PREÇO POR ITEM, apreqentade ern
proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora do rtem a hcitante que

apresentar/ofertar lance, como sendo o de menor preco e ainda, estiver com sua

d m Ida sí editals z n OS rm n xos

11.17. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à

abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e

item 10 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital
11.18. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoerro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.19. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do

disposto no subilem 9.17.

1í.20. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,

o Pregoerro examinará a oferta subseqúente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuraÇáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor.
11.21 . Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa

competitiva de lances entre os licitantes.
11.22. No caso de vício na documentaÇão de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissào de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,

desde que observado o contido no item 8.1 3 deste edital.
11.23. O prazo peÍa a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a

documentação de regularidade fiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período mediante prévia .lustificativa da proponente, devidamente aceita pelo

Pregoeiro, contados da data de término do prazo de recursos ou da comunicação da decisáo
do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.
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11.24. A permanêncla do(s) defeito(s) na documentação após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadência do direito á contrataçáo, sem prejuízo das sançóes previstas neste
edital.
í í.25. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaÇão previstos neste Edital, a
Iicitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.26. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situaÇáo
regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 10 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital
11.27. No prazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.
11.27 .1 . Na recomposição Íinal, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edrtal, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valor(es) consignado(s) na proposta rnicial.

11.27 .2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentaÇão de
planilha o segundo colocado.
11.28. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, íicando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
11.29. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dors) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão rerniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.
11.30. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intençáo de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
í í.31. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após
inutihzará os mesmos.
11.32. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

12. OA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAçAO
12.í. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências de habilitaÇão e especificaçóes constantes deste
Edital

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
í2.3. Após a declaração dos classificados e náo havendo manifestaÇão dos licrtantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito l\/unicipal.
12.4. No caso de rnterposição de recursos, depois de proferida a decisáo quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito À/unrcipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.
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í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 3.1 . Ao Íinal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razôes em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motrvada implicará na decadência do direito do recurso, e,
conseq uentemente, a adjudicação do objeto da licitaÇão ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro.
13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demars licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razóes em igual
número de dias, que comeÇarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.
13.3. Os recursos interpostos às decisóes proferldas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' í0.520, de 1710712OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@n9b.pr.oov. bf e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do

Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link LicitaÇóes do site
www.nsb.pr.qov. br
13.4. Da aplicaçáo das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de

Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaÇão.

14. DO REGISTRO DE PREçOS
í4.í. Após a homologação do resultado da licitaÇão e adjudicação do objeto pela autoridade

competente, será efetuado o regrstro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xl) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Reglstro de
Preços a terceiros.
14.2. Para a assinatura da Ata de Regrstro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classiíicada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregáo Presencial. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condiçôês
da primeira colocada, sendo o fornecimento do objeto nas condiÇões prevlstas neste edital

e seus anexos.
í4.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
RegisÍo de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.
14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiÇões da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o

preço registrado quando esse se tornar supeíor aqueles praticados no mercado.
14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecrdas às disposiÇões contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual

l4
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reduçáo daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.
14.6. No caso de solicitação de revisáo de preÇo por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composiçáo do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, indices setoriais adotados
pelo Governo Federal.
14.7. Sendo julgada procedente a revisáo, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.
14.8. A deliberaÇão de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o íornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preÇos.

í5. DA VIGENCIA
15.1. O $azo de vigência da Ata de Registro de Preços será de '12 (dozel 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.

16. DO CONTRATO
16.1. Será dispensada a celebração do Conlrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho 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 classificado para o item não apresentar situaÇáo regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, rnclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicaÇão das sançôes cabíveis previstas neste Edital.

í7. DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
17.1 . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:
17.1 .1 . Fornecer produto de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços, a
partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
17. í .2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

especificações constantes do presente Edrtal e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos

entregues,
1'7.1.3. EÍeluar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licilaÇáo, que estrver
fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções, sem qualquer ônus para a adqurrente
17.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17.2.1. Execut o objeto nas condições, no preÇo e nos prazos constantes deste Edital;

l5
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17.2.2. Náo contratar servidor pertencente ao quadro da prefeitura, durante a execução do
objeto contratado;
17.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste pregão presencial, salvo se houver
prévia autorizaÇão da Admrnistração da Prefeitura.

í8. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
18.í. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corrídos, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela Prefertura, caso a entrega não seja efetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classifrcado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanÇões previstas na legislação e neste edital.

í9. DO LOCAL DA ENTREGA
19.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas
solicitações de íornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura l\ilunicipal de
Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

20. DO RECEBIMENTO
20.í.1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93,
20.1.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal

supracitado.
20.2. E ressalvada a Prefeitura a devoluÇáo dos produtos, se estes não estiverem dentro das

especificações exigidas na licitação coníorme especiíicaçôes neste Pregão Presencial em

especial o seu ANEXO I; bem como do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos

termos do edital, arcando o fornecedor com os custos da devolução.
20.3 A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão

somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua confirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos produtos, relatórios ou

outros documentos que se fizerem necessários.

2í. DO PAGAMENTO
2í.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradorra-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reíerente a todos os

crédrtos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos kibutários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do

parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a

título de substituiçáo, e às contrrbuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS.

21 .2 Deveé 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.

21 .3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.
2í.4. Nenhum pagamento será eíetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financerra, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correÇáo monetárra.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoí)nsb.pr.gov.br - s urv.nsb. Dr.gor'.br'
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22. DO VALOR
22.1. O valor total estimado para esta licttaÇão será de R$ 6G8.018,S4 (seiscentos e
sessenta e oito mil, dezoitos reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Anexo l-
Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei
8 666/93.

23, DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
23.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo da reparaÇão dos danos
causados à Administração da Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecuÇão total ou parcial das obrigaçôes assumidas.
V - 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 aphcou a
penalidade.
Vl - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

23.3 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

fortuito ou motivo de força maior.

23.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanÇóes:
| - Advertência,
ll - Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

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

contrataÇão, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos
23.5. Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
23.6. A aplicaÇão das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.
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24. DAS DtSPOS|çOES FtNA|S
24.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente pregão presencial.
24.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e sessão pública do pregão presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.
24.3. E obrigatória a presença do licitente ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar tntenção de recorrer.
24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
rncluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
24.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na AdministraÇáo da Municipal
24.6. Para agllizaçáo dos trabalhos, não tnterferrndo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentaÇão: endereÇo, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.
24.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamaÇão ou
indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação,
b) alteradas as condiÇões do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 2'1 da Lei

8 666/93
25. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

25.1 . ANEXO l - Termo de Referência;
25.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

25.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

25.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

25.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
25.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
25.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;
25.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
25.9. ANEXO lX - Ívlodelo de Credenciamento.
25.í0. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
25.11. ANEXO Xl - Modelo de Ata de Registro de Preços;

26. DO FORO

26j . 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.

Nova Santa Bárbara, 2511012017

c ondo
Prefeito Municipal

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaot2nsb.pr.gov.br - rr,u.rv.nsb.Dr.gov.br
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Carmen C z Wilcken
Procur a Geral

Lúcio Alberto dos Reis
Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos

Br co da Silva
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

' /-)

rvr i"r,"rSír"" de Jesus
Secretária Municipal de Saúde
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SecreYária Municipal de Assistência Social
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. Do Objeto e Valor Máximo

't.1. A presente licitaÇão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
ferrementas, materiais elétricos, hidráulicos, de construção, pintura, e outros,
conforme especificaçoes e quantitativos abaixo relacionados.

1 .2. O valor máximo global e de - R$ 668.018,54 (seiscentos e sessenta e oito mil,
dezoitos reais e cinquenta e quatro centavos).

2. ESPECTFTCAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTTMADO:

Item Código
do

produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo

total

1 5015 Abraçadeira rosca sem fim aço
zincado Y,"

í 00,00 UN 2,20 220,OO

2 5016 Abraçadeira rosca sem íim aço
zincado Ta"

100,00 UN 1 ,71 171 ,OO

3 7404 Acabamento s im ples/conve ncion a I

para forro PVC com 6mm, branca
200,00 MTS 5,60 1 120,00

4 / Jb5 Aço CA 50 AY2" com 12 m 20,00 UN 51,52 1 030,40
5 5018 Aço CA 50 A í0,00 mm com 12 m 150,00 UN 33,84 5.076,00
6 50í 9 Aço CA 50 A 5/16 com 12 m í 50,00 UN 22,00 3 300,00
7 // Jbb Aço CA 60 a 4,20 mm com 1 2 m 200,00 UN 6,60 1.320,00
8 2119 Adaptador de PVC 25 mm x3Á" 50,00 UN 0,75 37,50
I 7368 Adesivo de Poliuretano Cinza 310

I\il I

24,00 UN 28,36 680,64

10 7367 Adesivo epóxi bi componente 100
gr

15,00 UN 9,50 142,50

11 5021 Adesivo para cano de PVC de 75
g ramas

50,00 UN 6,95 347,50

12 2455 AGUARRÁZ Embalagem contendo
900 ml. Para diluição de vernizes,
Iacas, esmaltes e tintas. lndicada
também para a limpeza de
equipamentos de pintura.

80,00 UN 11,52 921,60

IJ 7369 Alavanca reta de ferro 25 mm, com
1,75m de comprimento , com uma
ponta chata de 68 mm e outra
ponta redonda de 64 mm

2,OO UN 280,94 561,88

14 2019 Alicate 43 mm universal com cabo
isolador de 1 .000 watts

4,00 UN 68,70 274,80

15 2053 Alicate amperométrico digital 2,O0 UN 192,01 384,02

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr -E-rnail Iicitacaoíànsb.pr.gov.br - s'trv.nstr.p1gq111
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dimensões 248 x70 x 38,5 mm
to 7370 Alicate de pressão curvo í 0 pol 2,OO UN 58,21 116,42

17 7371 Alicate de pressão reto í0 pol 2,00 UN 56,25 112,50
18 5023 Anel de vedaçáo para vaso

sanitário massa emborrachada
25,00 UN 15,63 390,75

19 1629 Aplicador para silicone reforçado
metálico para tubo de 300 gr

3,00 UN 44,99 134,97

20 2344 Arame farpado fabncado com 2 fios
de aÇo 16 (2,2 mml, com 500 m

6,00 ROLO 234,58 1.407,48

21 2274 Arame galvanizado no18 40,00 KG í 5,93 637,20
22 7372 Arame para solda MIG sem gás 0.8

mm-1kg
30,00 KG 53,33 1.599,90

23 2313 Arame recozido no18 50,00 KG í 0,87 543,50
24 1614 Arco de serra com estrutura em aço

tubular 12"
O,UU UN 47,31 283,86

ÔÃ 670 Areia de barranco 150,00 M3 90,30 13.545,00

26 1652 Areia Grossa, limpa isenta matéria
orgânica, sem presença de
impurezas como: ciscos, íolhas e
ca rvão

150,00 M3 115,55 17 332,50

27 -7111 Aro para carrinho de transporte,
capacidade de carga de 200 kg
com rolete e engraxadeira, chapa
16 espessura 1 .5 mm, largura 3,50
x diâmetro 8"

15,00 UN 78,16 1.172,40

28 737 4 Arruela lisa 518 2 cm 1.000,00 UN 0,55 550,00

29 2151 Assento sanitário Quadrado
Fofinho

20,00 UN í.509,00

30 5024 Assento sanitário redondo universal 20,00 UN 24,83 496,60

31 5026 Azule;o esmaltado liso 20 x 30 cm,
cor a definir

't20,00 M2 30,83 3.699,60

32 1608 Balde plástico para concreto de í 2
Its com pegador em todo fundo do
balde, com alÇa revestida com
mangueira - REFORÇADO

25,00 UN í 0,56 264,00

2012 Barra de Ferro roscável 3/8" com 1

m
30,00 UN 10,56 316,80

34 2510 Batente de cedrilho com í 3 cm
0,80 x 2,15 m

20,00 UN 90,85 1817,00

35 5027 Betoneira com capacidade de 400
Its, í traço potência de 2 cv,
acompanha motor, polia, correia, e
proteção do motor chapa de aç0,
com rodas para transporte 1 10 e
220 volts- de fabricação Nacional

í,00 UN 3.528,25 3.528,25

36 5028 Bóia de PVC 3Á" para caixa
d'água, haste em latão

20,00 UN 22,50 450,00

2065 Broca de aço Épido de Y2" 10,00 UN 47,95 479,50

38 1643 Broca de aço rápido de 3/16 mm '15,00 UN 6,78 101 ,70
?o 1642 Broca de aço rápido de 3/8 mm '15,00 UN 29,57 443,55

Nova Santa Bárbara, Paraná- E -E-mail licitacaoânsb nr.gol.br' - rr'rnr,. n s b t' or'.br
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40 1641 Broca de aço rápido de 5/16 mm 15,00 UN 13,42 201,30
41 2040 Broca de vidia de Y2" 10,00 UN 17,76 177,60
42 2057 Broca de vidia de 3/16 mm 15,00 UN tÃÂ 83,25
43 2058 Broca de vidia de 3/8 mm í 5,00 UN 13,74 206,10
44 5031 Broca de vidia de 5/16 mm 15,00 UN 9,87 148,05
45 2535 Broxa de nylon de 3x7" 70,00 UN 10,26 718,20
46 2071 Bucha plástica para íixação 10 mm 300,00 UN 0,94 282,00
47 2080 Bucha plástica para fixaÇão 12 mm 300,00 UN 1 ,11 333,00
48 2064 Bucha plástica para fixação 6 mm 300,00 UN 0,76 228,OO

49 2532 Bucha plástica para fixaÇão 7 mm 300,00 UN 0,78 234,O0

50 2121 Bucha plástica para fixaÇão I mm 300,00 UN 0,83 249,O0

51 2066 Cabo de aço galvanizado 3/ 1 6" 200,00 MTS 3,33 666,00
52 1411 Cabo de aço galvanizado de %" í 00,00 MTS 533,00
Êa 7376 Cabo de aço galvanizado de %" 200,00 UN 16,31 3.262,OO

54 7375 Cabo de aço galvanizado de 3/8" 50,00 MTS 11,83 591,50
ÃÂ 5035 Cabo de madeira para enxada 50,00 UN 12,60 630,00

5b 5UJb Cabo de madeira para foice í 5,00 UN 9,43 141,45
E7 5037 Cabo de madeira para pá 24,OO UN í 0,58 253,92

58 5038 Cabo de madeira para picareta 15,00 UN 12,41 1 86,1 5

59 5033 Cabo elétrico de alumínio 4x1 í 6
mm, todos encapados

50,00 MTS 8,45 422,50

60 5034 Cabo elétrico de aluminio 4x1 25
mm, todos encapados

í 00,00 MTS JU,OJ 1.063,00

ot 2077 Caçamba de PVC para carriola de
pedreiro com 60 lt

10,00 UN 97,00 970,00

o2 1627 Cadeado de latáo 50 mm 50,00 UN 37,32 1 866,00

63 1625 Cadeado de latão de 25 mm s0,00 UN 16,93 846,50

64 I OZO Cadeado de latão de 30 mm 50,00 UN 18,60 930.00

bb 2333 Cadeado de latâo de 40 mm 50,00 UN 25,55 1.277 ,50
t,C' 1624 Cadeado de latão de 45 mm 50,00 UN 27,87 1.393,50

õt 2539 Caibro de madeira de cambará 5 x
5 cm tamanho a definir

500,00 MTS 6,60 3.300,00

68 2394 Caixa de descarga plástica cor
branca com 9 lt

30,00 UN 36,00 í.080,00

69 2674 Caixa de distribuiçáo elétrica com
36 lugares com barramento

6,00 UN 464,94 2.789.64

70 2464 Caixa de passagem elétrica de
PVC 2x4

150,00 UN '1 ,83 274,50

71 í 858 Caixa de passagem elétrica de
PVC 4x4

60,00 UN 2,69 1 61 ,40

72 1859 Caixa metálica com 5 gavetas 50 x
20 x 21cm para ferramenta

4,00 UN 121.89 487,56

I3 2269 Cal Hidratado com 20 Kg 300,00 SACO 11,25 3.375,00
74 1757 Calha para 02 lâmpadas

fluorescente de 1,20 m
115,00 UN 23,48 2.700,20

75 2927 Câmara de ar para carrinho
industrial 5,50 x 8"

30,00 UN '1,\ o'7 959,1 0

tô 5039 Caneleta de PVC com 2 metros de 100,00 UN 8,í6 816,00
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comprimento
77 2382 Cano de esgoto 100 mm com 6 m 40,00 BR 49,05 1 962,00
78 2386 Cano de Esgoto 150 mm com 6 m 30,00 BR 160,90 4 827,00
79 2387 Cano de esgoto 40 mm com 6 m 12,OO BR 24,33 291,96
80 2388 Cano de esgoto 50 mm com 6 m 12,OO BR 38,06 456,72
81 7380 Cano galvanizado2l12x 3/16 com

6m
20,00 BR 85,35 1.707,OO

82 2449 Cano marrom 3/o" com 6 m 50,00 BR í 5,85 792,50
83 5224 Cano marrom 50 mm com 6m 20,00 UN 55,05 1 10í ,00
84 7378 Cantoneira /t" com 6 m 30,00 UN )o 1) 873,60
85 7379 Cantoneira 2 /2" com 6 m 30,00 UN 17,91
Ub 2085 Carriola com caçamba de PVC

para pedrerro capacidade para 60 lt
10,00 UN 144,30 1 443,00

87 2023 Cavadeira articulada, bico tipo
tucano diâmetro de abertura de 15
cm, com cabo de madeira de 1,80
m

3,00 UN 87,10 261,30

88 5041 Chapa no 28 galvanizada corte 40
cm

100,00 MTS 15,66 1 566,00

ao 5042 Chapa no 28 galvanrzada corte 60
cm

100,00 MTS 23,61 2.361,00

on 5043 Chapa no 28 galvanizado corte 50
cm

100,00 MTS 19,27 í.927,00

91 bJ5 Chave de Fenda 5/16" x í 6" 5,00 UN 16,22 81,10
92 t 3ót Chave de Teste 5,00 UN 5,20 26,00
o2 2068 Chave Philips 5/16" x í6" 5,00 UN 16,40 82,00
94 2303 Chuveiro eletrico de 1 27 watts

universal
20,00 UN 55,62 1112,40

2089 Chuveiro elétrico de 220 watts
universal

20,00 UN 42,42 848,40

9b í 655 Cimento cola AC 1 , com 25 kg 100,00 SACO 16,28 1 628,00
97 7384 Cimento cola AC 2, com 25 kg 70,00 SACO 26,25 í 837,50
oa 7385 Crmento cola AC 3, com 25 kg 50,00 SACO 32,90 1 645,00
99 5625 Cimento com 50 Kg CPll E 32 400,00 SACO 25,93 10.372,OO

100 7383 Cinta BAP, abraçadeira para poste 60,00 UN 13,09 785,40
1 0 1 5044 Clip galvanizado para cabo de aço

de /2"
20,00 UN 4,62 92,40

102 5045 Clip galvanizado para cabo de aço
de 3.16"

20,00 UN 0,73 14,60

103 5047 Clip galvanizado para cabo de aço
de 718"

40,00 UN 10,55 422,OO

104 7387 Clips galvanizado para cabo de aço
de%"

20,00 UN 1,08 21 ,60

105 7386 Clips galvanizado para cabo de aço
de 3/8"

40,00 UN 2,96 1 18,40

106 totS Colher de pedreiro para chapisco
triangular í 0" com cabo de madeira

10,00 UN 27,60 276.OO

107 5048 Colher de pedreiro tipo reta 9" com 8,00 UN 21,42 171,36
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cabo de madeira
108 7388 Compressor de ar de no mÍnimo

1831 de capacidade do tanque
tensão operacional de 220Vl380V,
Pressáo de operaçáo máxima (psi)
175. Pressáo de operação minima
(psi): 135, Rpm: 970, Tempo de
carga do reservatório: 426", motor
com potencia de no mínimo 5HP,
Regime de trabalho. lntermitente.

1,00 UN 3 996,05 3.996,05

109 7389 Compressor de ar para usar em
pistola de Pintura Reservatório: 25
Litros, Motor Potência de no 2HP,
Número de polos 2, Tensão 1 10V,
Frequência 60 Hz, Pressáo de
trabalho Máxima 1 15PSl, Mínima
79PSl, Volume de óleo. 300m1,
Rotação: 2800rpm.

1.00 UN 1 228,25 1 228,25

1í0 1575 Cone de sinalização preto e
amarelo de 75 cm

24,OO UN 23,29 558,96

111 2531 Conector Split Bolt í 0 mm 150,00 UN 2,98 447,00

112 5049 Contactor auxiliar triíásico CWMl I
termostático

10,00 UN 136,91 1 369,10

í13 2537 Corda multifilamento traÇada 100%
poliéster tipo seda cor branca I mm

300,00 MTS 1,90 570,00

114 1631 Corrente zincada elo curto, aÇo
carbono I mm

25,00 KG 33,15 828,75

í15 Cotovelo de 90o de PVC %" liso 50,00 UN 1 ,10 55,00

116 2383 Cotovelo de 90o de PVC 50 mm liso 50,00 UN 4,72 236,00

117 .t o22 Cotovelo de 90o de PVC azul %" LR 100,00 UN 6,57 657,00

118 1954 Cotovelo de 90o de PVC de esgoto
100 mm

50,00 UN 7,13 356,50

í19 1931 Cotovelo de 90o de PVC de esgoto
150 mm

50,00 UN 38,80 í.940,00

120 2030 Desempenadeira de aÇo dentada
12,0 x 25,5 cm com cabo de
madeira íechado

4,00 UN 24,O5 96,20

121 2031 Desempenadeira plástica sem
espuma 18 x 30 cm

12,00 UN 15,96 191,52

7390 Desengripante anti-ferrugem com
300 ml

60,00 UN 15,28 916,80

123 1645 Disco de corte diamantado para
piso cerâmico com diâmetro í 05
mm e furo de 20 mm.

10,00 UN 29,45 294.50

124 7391 Disco de poli corte 12" 10,00 UN 26,O4 260.40
125 7392 Disco para serra circular 7 /a" 5,00 UN 23,94 119,70

126 2652 Dis;untor bifásico de 30 ampéres
preto

30,00 UN 39,69 1 190,70

127 2592 Disjuntor bifásico de 40 ampéres 30,00 UN 47,05 1 .411.50
128 2489 Disjuntor bifásico de 50 ampéres 30,00 UN 54,56 1 636,80
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129 ) 4)q Disjuntor monofásico de 30
ampéres

30,00 UN 8,04 241 ,20

130 2651 Disjuntor monofásico de 40
ampéres

30,00 UN 14,81 444,30

1 J 1 2650 Disjuntor monofásico de 50
ampéres

30,00 UN 15,85 475,50

132 zb5J Disjuntor trifásico de 100 ampéres 5,00 UN 159,09 795,45
133 2488 Disjuntor triíásico de 50 ampéres 30,00 UN 62,55 1.876,50
134 2228 Disjuntor trifásico de 70 amperes 5,00 UN 99,79 498,95
135 2'J0 | Dobradiça de Íerro zincado 3/,"

com parafuso
100,00 UN 3,49 349,00

136 2210 Eletrodo 3,25 universal 20,00 KG 27,23 544,60
137 7?O? Enforca gato com as seguintes

medidas 100 x 2,5 mm, 140 x 3,6
mm, 190 x 4,8 mm, 200 x 2,5 mm,
200 x 3,6 mm, 300 x 4,8 mm, 370 x
4,8 mm, 370 x 7,6 mm.

8,00 PCTE 3,62 28,96

í38 2154 Engate de PVC flexível de 40 cm 30,00 UN 172,50
139 2534 Enxada de 1Y2llúa com cabo de

madeira goivada
20,00 UN 50,50 1.010,00

140 7394 Enxadão 4x10" com cabo de
madeira

10,00 UN 40,67 406,70

141 7?OÃ Escada metálica com 7 degraus,
com cinta de segurança

3,00 UN 163,82 491,46

142 1998 Espátula lisa de aço 3" com cabo
de PVC

6,00 UN 14,95 89,70

143 5055 Espátula plástica de polietileno de
150 x 80 mm

30,00 UN )o1 87,30

144 5056 Espude em EVA para vaso
sanitário

30,00 UN 4,22 126,60

145 Espuma expansiva 500 ml 40,00 UN 28,36 1.134,40

146 5058 Esquadro de 16" com cabo de
alumínio lâmina em aço, com
gravação de baixo relevo

3,00 UN 30,53 oí Ão

147 2083 Esticador leve para cabo de aço de
%", gancho x olhal

10,00 UN 34,83 348,30

148 1886 Esticador leve para cabo de aço de
1", gancho x olhal

10,00 UN 1 18,30 1 . 1 83,00

149 267 Extensão em alumínio com 40 cm
para chuveiro elétrico

16,00 UN 10,97 17 5,52

150 2271 Facáo com lâmina em aÇo 16", com
bainha.

6,00 UN 34,73 208,38

151 2553 Fechadura para banheiro tráfego
médio

50,00 UN 20 í ? 1.956,50

152 2554 Fechadura para uso externo tráfego
médio

100,00 UN 44,97 4.497.OO

í53 1666 Fechadura tetra sem maçaneta 14,00 UN 79,70 í .1 15,80
,.EÀ 7396 Ferro chato 1/z x114" 300,00 MTS 5,94 1.782,OO

1243 Fio de nylon redondo para 500,00 MTS 0,82 410,00

Nova Santa Bárbara- I ov.br
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roÇadeira e aparadores de grama
com espessura de 3 mm

156 1914 Fio elétrico flexível 1,5 mm 300,00 MTS 0,6't 183,00
157 2431 Fio elétrico flexível 10,0 mm 1.000,00 MTS 4,51 4.510,00
158 1 916 Fio elétrico flexível 2,5 mm 1.800,00 MTS 1,29 2 322,00
í59 2434 Fio elétrico flexÍvel 4,0 mm 2.400,00 MTS 2,19 5 256,00
160 2435 Fio elétrico sólido 1 ,5 mm 300,00 ÍVITS 0,96 288,00
161 2433 Fio elétrico sólido 10,0 mm 1.000,00 MTS 5,41 5.410,00
162 2432 Fio elétrico sólido 2,5 mm 500,00 MTS 1,47 735,00
163 2099 Fio elétrico sólido 4,0 mm 1.000,00 MTS ,Ão 2.590,00
164 2645 Fio eletrico, cordão 2.5 mm

encapado
600,00 MTS 2,46 1 476,OO

165 5060 Fila auto adesiva polipropileno
adesivo acrílico com 48 mm x 50m

50,00 ROLO 8,76 438,00

166 320 Fita crepe com 50 mm x 50 m 30,00 UN 12,51 375,30
167 7397 Fita dupla face 12mm x 5 M í' linha 10,00 ROLO 20,51 205,10
too 506í Fita elétrica alta tensão com 20 m 8,00 UN 36,03 288,24

169 1871 Fita isolante preta anti-chamas com
19mmx20m

150,00 ROLO 9,37 1 405,50

170 3281 Fita veda rosca de 1,5 cm de
largura e 10 m

50,00 ROLO 4,00 200,00

171 1639 Fita zebrada para demarcação,
sem adesivo medindo 70 mm x 200
m

100,00 ROLO '15,43 1.543,00

172 96 Fitilho de PVC '150,00 KG 9,53 1.429,50

173 í 987 Fixador de cal com 150 ml 150,00 UN 1,60 240,00
174 2452 Flexível de PVC com 40 cm 30,00 UN 6,88 206,40

175 í 636 Foice lados direito e esquerdo com
cabo de madeira

6,00 UN 46,77 280,62

t/o 5062 Formáo chanírado Y," com cabo de
madeira

4,00 UN 20,80 83,20

177 5064 Formáo chanfrado To" com cabo de
madeira

4,00 UN 20,40 81,60

ttó 5063 Formão chanÍrado 1" com cabo de
madeira

4,00 UN 25,20 100,80

179 5065 Formão chanfrado 3/8" com cabo
de madeira

4,00 UN 19,80 79,20

180 1922 Forro de PVC com 20 cm de
larg ura

200,00 M' 16,20 3 240,00

181 7381 Fundo convertedor de ferrugem
para superfícies metálicas elimina a
utilização de fundo. Embalagem
500 Mt

í 50,00 UN 25,47 3 820,50

182 5067 Furadeira com impacto 1 10 volts
velocidade variável, reversível,
capacidade de %", potencia 701
watts, rotaçáo 3.000 RPM,
acompanha mandril com chave

í,00 UN 828,79 828,79

183 3213 Furadeira com impacto 1í0 volts 2,O0 UN 355,47 710,94
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velocidade variável, reversível,
capacidade de %", potencia 550
watts, rotaÇão 3.000 RPÍV,
acompanha mandrrl com chave

184 7398 Gancho leve para cabo de aço
forjado sem trava 3/

8,00 UN 62,17 497,36

185 2536 Glifosato granulado. Pcte com 5 kg 60,00 PCTE 248,33 14 899,80
186 2458 Grafiato cor a definir 600,00 KG 3,13 '1.878,00

tót 1299 Grama Esmeralda cortada. A retirar
no local

3.000,00 Ivl2 3,80 11.400,00

188 5069 Grampo duplo para prender fio, cor
branca pacotes com 100 unidades (

Miguelito)

20,00 PCTE 2,21 44,20

189 5070 Grampo liso para cerca 30,00 KG 10,50 315,00
190 1884 Haste aterramento cobreado 5/8 x

2,4O m
15,00 UN 24,60 369,00

191 2222 Haste para telha com lo x 35 cm,
completa

150,00 UN 1,36 204,00

192 7399 Herbicida mata mato 1 litro 150,00 UN 46,í5 6.922,50
í93 5Ut2 Holofote quadrado 20x40 cm para

Lâmpada 500 watts
38,00 UN 57,41 2.181 ,58

194 577 lnseticida em pó alto poder residual
indicado para controle de baratas,
pulga e formigas. Pacote com 1kg.
K-Othrine ou similar

100,00 UN 48,89 4 889,00

195 2371 lnterruptor com espelho e 1

tecla+tomada
50,00 UN 10,53 526,50

196 2425 lnterruptor com espelho e 2
tecla+tomada

50,00 UN 15,29 764,50

197 2212 lnterruptores com espelho e 1 tecla 50,00 UN 9,01 450,50

198 2426 lnterruptores com espelho e 2
teclas

50,00 UN 11 ,76 588,00

,t oÔ 1778 lnterruptores com espelho e 3
teclas

50,00 UN 14,34 717 ,00

200 2213 lnterruptoÍes tipo pêra 100,00 UN 4,00 400,00

201 2624 Janela de Aço linha silenfort de
correr com grade quadriculada
massa externa com divisão
1,20x1,50x0,14 numero de folha 04

2,00 UN 490,48 980,96

202 7401 Jogo de Chaves Allen 4mm a
1gmm 13 Peças

1,00 JG 97,95 97,95

203 7406 Jogo de chaves catraca soquetes e
bits completo 4 a 32mm 112 e 114

com maleta, em aÇo cromado.

1,00 JG 262,33 262,33

204 7400 Jogo de Chaves Combinadas com
1 3 Peças Fabricado em aço,
Acabamento niquelado e cromado,
Boca e estrela da mesma medida
com í3 peças, 114, 5116,7116,318,
1t2,9116, 5t8, 11116,3t4, 13t16,

2,O0 JL, 285,89 571 ,78
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718, 15116 e 1", Utilizada para
aperto e desaperto de porcas,
parafusos quadrados e sextavados

205 7403 Jogo de Chaves de fenda com
haste de 14 polegadas

2,00 JG 33,22 66,44

206 7402 Jogo de Chaves Perfil Tork 1 3
Peças com guia

1,00 JG 48,35 48,35

207 7405 Kit Pintura Profissional com 5
Peças Pistola para pintura: Pressão
de trabalho 4 bar (leque de spray:
140 - 1 80mm), Pistola de
pulverização: Pressão de trabalho.
2-4 bar (Cap..0,75 litros), Pistola
de ar: Pressão de trabalho: 24 bar,
Calibrador de pressão: Pressão de
trabalho: 0-8 bar, Mangueira.
Pressão máx: 10 bar, Conector (2):
Rosca (BSP) 1/4"

1,00 KIT 339,63 JJY,bJ

208 5073 Lamina para Maquina de cortar
grama com 02 pontas. Furo 20mm

6,00 UN 3í,03 186,18

209 7407 Lamina para Maquina de cortar
grama com 03 pontas.

6,00 UN 32,76 í 96,56

210 2952 Lâmpada a vapor de sódio í 50
watts x 220 volts ovóide diíuso
base E40 tonalidade dourada

100,00 UN 33,26 3 326,00

211 7408 Lâmpada de LED 12 Watts 300,00 UN 21,37 6 411,00

212 2146 Lâmpada espiral 25 watts 100,00 UN 19,94 1 994,00

213 2957 Lâmpada fluorescente 40 watts
com í ,20 m 127 wolts

600,00 UN 10,24 6144,00

214 7445 Lâmpada fluorescente 60 cm 100,00 UN 8,30 830,00

215 7411 Lâmpada halógena 300W 220 V 10
x12cm

30,00 UN 4,64 139,20

216 2424 Lâmpada mista 500 watts x 220
volts tonalidade dourada

200,00 UN 43,26 I 652,00

217 7410 Lâmpada mrsta espiral 160 Watts
220V

50,00 UN 21,O3 1.051,50

218 7409 Lâmpada mista espiral 250 Watts
220V

50,00 UN 29,O7 í.453,50

219 1418 Lavadora de alta pressão móvel
com MOTOR: de no mínimo 2CV, 4
pólos PRESSÃO: 400 libras,
VAZAO: 26 L/min à 1560 Uhr
PISTÔES: 3 em aÇo carbono 1 045,
retificado com bucha cerâmica,
evitando oxidaçáo, RPM: MOTOR:
1740 / BOMBA: 560. POLIA:
75mm. ESGUICHO: preto 3.2mm.

2,OO UN 3 068,30 6 136,60

220 7412 Lavadora de Alta Pressão
Residencral com Chave elétrica
Vedada contra água, com Bico
Regulável que permita várias

3,00 UN 1183,27 3 549,81
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opções de abertura de acordo com
a necessidade do trabalho, com
Gatilho com trava de segurança ou
para uso contÍnuo, Motor: Com
protetor térmico no mÍnimo 1,6 cv -
110 Vl 2,O cv - 22OV, Pressáo de
trabalho: 1.300 lbf/pol'?/ 90 bar -
1í0 V 1.450 lbÍlpol'I 100 bat 220
V, Vazão mínima 6 l/min / 360 l/h.

221 1818 Lavatório com coluna cor a definir 10,00 UN 185,73 í 857,30
222 2533 Lima chata para afiar enxada 30,00 UN 18,72 561,60
223 5074 Linha para pedreiro de nylon no

0100
12,00 UN 9,21 110,52

224 7414 Lixa N" 100 í 00,00 UN 2,06 206,00
225 3201 Lixa para íerro no220 600,00 UN 2,46 1.476,O0

226 7413 Lixa para massa cornda 300,00 UN 1,92 576,00
227 627 Lona preta de 200 micra com 6

metros de largura
500,00 MTS 1,34 670,00

228 7415 Luminária completa fluorescente
com grade de proteção

30,00 UN 123,71 3 711,30

229 2657 Luminária de EMERGENCIA com
30 LEDs Bivolt automática,
proporcronal autonomia de 08 hs.

30,00 UN 39,29 1.178,70

230 7 419 Luminária rebaixada simples para
iluminação publica

30,00 UN 60,58 1 817,40

231 7 416 Luva de látex. Tamanho M e G 't00,00 PAR 5,O2 502,00

232 7417 Luva pigmentada em algodão 100,00 PAR 3,76 376,00

233 2122 Luva PVC latão LR 314" azul 70,00 UN 5,37 375,90

7420 Maçaneta redonda 50,00 UN 28,93 1.446,50

235 2277 Machado lenhador em aço forjado
3,5 libra, com cabo de madeira

3,00 UN 66,97 200,91

23ô 2004 Ít/adeinte com 14 mm em chapa de
2.20 x 1.10 m

50,00 UN 48,1 6 2.408,00

all 7421 Mangueira corrugada azul 2" 30,00 MTS 14,86 445,80

238 7422 Mangueira de borracha para agua 100,00 MTS 6,40 640,00

239 2507 Mangueira de borracha para ar
comprimido%-300 lbs

100,00 MTS 8,80 880,00

240 3144 Mangueira de PVC coÍugada %" 150,00 MTS I ,3J 229,50

241 2315 Mangueira de PVC corrugada í " í 00,00 MTS 2,46 246,00

242 1709 Mangueira de PVC flexível Azul 200,00 MTS 9,75 1.950,00

243 2328 Ít/angueira de PVC para jardim
reforçada %" com espessura de
parede de 2,5 mm

120,00 MTS 4,22 506,40

244 2374 ÀIangueira de PVC preta %" 100,00 MTS 1,75 175,00

245 6249 Mangueira luminosa na cor
cristal/branca frio rolo com 100 mts
de led 220 V

5,00 ROLO 485.52 2 447,60

246 6248 Mangueira luminosa na cor 5,00 ROLO 489,52 2 447,60
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cristal/branca frio rolo com 100 mts
de led 110 V

247 5077 Manilha de Concreto 1 ,00 m x 40
cm

200,00 UN 42,36 8.472,00

248 5078 Manilha de Concreto 1,00 m x 60
cm

350,00 UN 85,00 29.750,00

249 5080 Manilha de Concreto armado 1 ,00 x
1 ,00 m

50,00 UN 281,87 14 093,50

250 5081 Manta térmica isolante í ,20 m para
cobertura

300,00 MTS 6,13 2.0í 9,00

251 7424 Maquina de Solda ÍtillG Tensão
nominal. 220 v monofásico,
Frequência: 60H2, Potência
nominal: 6KVA, Corrente: 130,
Diâmetro do arame. 0,6 - 1mm,
Peso aproximadamente 17k9, com
um ciclo de trabalho, lOo/o - 12O,

2Oo/o - 90d, 60% - 55, que solde
chapas de 0,8 até 6mm.

1,00 UN 1 100,78 1 .100,78

252 7423 Máquina para aparar grama motor
2 tempo, gasolina, para trabalhos
pes

2,OO UN 2.365,71 4.731,42

253 5083 Maquina para cortar cerâmica e
azulejo com vidia com 90 cm de
comprimento

1,00 UN 273,50 273,90

254 2042 Marreta de aço forjado de 2 kg com
cabo de madeira

2,00 UN 67,44 134,88

255 2420 Marreta de borracha 40 mm com
cabo de madeira

1,00 UN 19,63 19,63

256 321 6 Marlelo 27 mm, com cabo de fibra
e empunhadura de borracha

6,00 UN 27,34 164,04

) F-7 1780 Massa corrida PVA com 20 lt 50,00 BD 31,O7 1 553,50

258 7425 Metalon 20x20 mm chapa '16 com 6
m

100,00 BR 30,76 3.076,00

259 7426 Metalon 20x30 mm chapa 16 com 6
m

50,00 BR 52,06 2.603,00

260 7427 Metalon 30x50 mm chapa 16 com 6
m

50,00 BR 47,56 2.378,00

261 7428 Micro Retifica 175 Watts de
Potência, botão para troca rápida
do acoplamento, Sistema feedback
eletrônico ajuste de potência para
velocidades menores.

2,00 UN 669,22 1.338,44

zôt 7429 MOTO BOMBA SUBMERSA 4"
POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 C

2,00 UN 5 508,33 1 1 .016,66

16J 7430 Ivloto serra modelo 380 4.9 CV 40
cm

1,00 UN 2.826,85 2.826,85

264 5087 Nível de madeira 16" 4,00 UN 16,97 67,88

265 2051 Oculos de seguranÇa lentes em
policarbonato com tratamento antr-
riscos. Abas laterais de proteção,

12,00 UN 14.23 170,76

30

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100. = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail lic itacao@nsb.pr'.go''. br - s'ql.n5b.Dl4or![1



PR EF EI TI.] RA V1UI',] I CI PAL 553

...1' -''rl- ' ESTADo Do FÁRAFIÁ

l*lrl NOVA SANTA BARBARA

armação preta e hastes reguláveis
Acompanha cordão de seguranÇa,
cor incolor

2ô6 5088 Pá cortadeira tipo vanga quadrada
largura 200mm altura 275mm com
cabo

3,00 UN 38,13 114,39

267 5090 Pá de bico 10" com cabo de
madeira

10,00 UN 39,42 394.20

268 5091 Pá quadrada í 2" com cabo de
madeira

6,00 UN 45,41 272,46

269 2462 Padrâo trifásico 100 ampéres. Kit
sem o poste

2,OO UN 623,33 í.246,66

270 7431 Padrão trifásico 40 ampéres com o
poste

3,00 UN 1 207,62 3.622,86

271 3022 Parafuso 5.5 mm x 5 cm 300,00 UN 0,14 42,O0

272 3027 Parafuso com porca e arruela
cabeÇa sextavada 5/í 6 40 mm

100,00 UN 0,36 36,00

273 2357 Parafuso para eternite com
vedaÇão de 12 cm

100,00 UN 0,97 97,00

274 2144 Parafuso para madeira 12 mm x 2.5
cm

100,00 UN 1,45 145,00

5230 Parafuso para vaso sanitário 50,00 UN 9,23 461,50

276 2456 Pardalzeira de PVC para telha
romana redonda

400,00 UN 1,11 444,00

277 5092 Pé de cabra em aÇo forjado %" de
60 cm

3,00 UN 27,03 81,09

278 2326 Pedra Y. 100,00 M3 7t,30 7.730,OO

219 í 654 Pedra no1 '100,00 M3 77,30 7.730,00

280 2319 Pedra no2 í 00,00 M3 77,30 7 730,00

281 7014 Pedra para esmeril 3,00 UN 40,33 120,99

282 2052 Peneira de peneirar café 70 cm 3,00 UN 38,í5 114,45

283 5093 Perfilado 38X38 mm galvanizado
com 6 m comprimento

20,00 UN 4,00 80,00

284 2283 Picareta chibanca, pá larga e
machado, com cabo de madeira

8,00 UN 70,44 563,52

285 7435 Pino Fêmea 10 A 30,00 UN 5,62 168,60

286 7436 Pino Fêmea 20 A 30,00 UN 7,79 233,70

287 7433 Pino Macho 10 A 30,00 UN 6,00 180,00
288 7434 Pino Macho 20 A 30,00 UN 7,00 2'10,00

289 1673 Piso cerâmico liso 30x30 cm cor a
definir Pl 4

200,00 M2 20,97 4.194,00

290 5232 Plafon PVC 100,00 UN 8,34 834,00
291 7437 Plaina com potencia de 580 watts x

1 10 volts rotação de 16.000 RPM,
acompanha faca de corte, chave T
e conjunto calibrador de faca

1,00 UN 398,03 398,03

292 5095 Pneu 3.5 x 8" com 4 lonas 20,00 UN 43,70 874,00
293 5096 Pneu e câmara de ar para carriola

de pedreiro
12,00 UN 45,60 547,20
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294 '1610 Ponteiro sextavado de 12" 6,00 UN 22,19 1 33,1 4
295 2035 Porca redonda 3/8" 100,00 UN 0,73 73,00
296 2552 Porta de embuia encabeçada 0.60

x 2.10 m lisa
12,OO UN 144,83 1 737,96

297 1792 Porta de embuia encabeçada 0.80
x 2.10 m lisa

24,OO UN 144,83 3 475,92

"ôa 1791 Porta de embuia encabeçada 1.00
x 2.10 m lisa

20,00 UN 153,42 3 068,40

299 2551 Porta de lata fechada cáapa 22
0.80 x 2.'10 m com batente,
fechadura e dobradiÇa

10,00 UN 281,33 2.813,30

300 7438 Porta em vidro temperado 2, í 0 X
1,15 com dobradiça e fechamento
com mola, puxador em aço inox
cromado em ambos os lados, e
batente, 8 mm vidro cor a definir.

1,00 UN 612,66 672,66

301 2640 Porta metálica de aço linha silenfort
de correr 2.00 x 2.10 completa

1,00 UN 934,67 934,67

302 1756 Poste de concreto F-100 6,00 UN 261,67 1.570,02

303 7440 Prancha de eucalipto de 0.5 x 0,20
x 5,00 Mts

500,00 UN 34,00 17 000,00

304 2410 Prego í 0x10 universal 10,00 KG 16,27 162,70

305 í 694 Prego 17 x21 universal 50,00 KG 476,50

306 1695 Pregos 17 X 27 universal 50,00 KG 9,31 465,50

307 í 905 Pregos 18 X 36 universal 50,00 KG 9,07 453,50

308 1696 Pregos 22 X 48 universal 50,00 KG í 1,83 591,50
309 1699 Pregos 26 X 84 universal 100,00 KG tJ,c/ '1 357,00

3í0 5097 Proteção para porta contra chuva,
em alumínio e borracha com 80 cm

2,OO UN 10,13 20,26

311 1619 Prumo de parede com copo de
plástico com cordão e taco de 300
gr

3,00 UN 27,40 82,20

312 683 Pulverizador agrícola costal
manual, compressáo prévia
capacidade de 20 lts, completo

3,00 UN 333,33 999,99

3í3 579 Ralo quadrado de PVC para
banheiro

5,00 UN 9,18 45,90

314 2246 Ralo redondo de PVC para
banheiro

5,00 UN o ââ 41 ,65

315 2516 Reator para Lâmpada a vapor de
sódio 1 50 watts ovóide difuso base
E40 lnterno

120,00 UN 82,04 9 844,80

316 2423 Reator para Lâmpada a vapor de
sódio 250 watts ovóide difuso base
E40 lnterno

50,00 UN 89,54 4.477 ,00

317 1758 Reator partida eletrônica 1x40 para
lâmpada fluorescente

s0,00 UN 25,31 1 265,50

318 2460 Reator partida eletrônica 2x40 pata
Iâmpada fluorescenle

300,00 UN 5l,51 9 756,00
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319 5100 Rebitador manual tipo alicate uso
profissional para rebite em alumínio
até 4.8 mm

5,00 UN 77,55 387,75

320 1943 Rebite de repuxo de alumínio tipo
pop 3.2 x í 0 mm. Pcte com 1000
unid

1,00 PCTE 38,70 38,70

321 1a1E Rebite de repuxo de alumÍnio tipo
pop 4.0 x 10 mm Pcte com 1000
unid

1,00 PCTE 50,05 50,05

322 3214 Rebite de repuxo de alumínio trpo
pop 4.8 x 10 mm. Pcte com 1000
unid

1,00 PCTE 75,74 75,74

323 í 961 Redução de PVC 100x50 esgoto 10,00 UN 6,30 63,00
324 2280 ReduÇão de PVC 50x Yo" marrom 15,00 UN 2,40 36,00
325 2124 Redução de PVC 50x40 esgoto 15,00 UN í,65 24,75
326 7441 Redução de PVC de I 50x100

esgoto
í 5,00 UN 16,70 250,50

Jat 2054 Regador plástico acompanha bico,
com capacidade de 10 lts

3,00 UN 25,17

âao 2261 Registro de pressão de metal %"
com acabamento

10,00 UN 39,30 393,00

329 1803 Registro de PVC marrom %" com
bolsa dos 2 lados

6,00 UN 12,67 76,02

330 2260 Registro gaveta marrom 50 mm
com acabamento

6,00 UN 99,50 597,00

al l lo I/ Régua de alumínio para pedreiro
com2mdecomprimento

6,00 UN 28,13 168,78

2,.2,) 167 4 Rejunte Flexível cor a definir 150,00 KG s,03 754,50

JJJ 2101 Rele fotoelétrico bivolt 127 x 22O
volts x 500 watts

50,00 UN 46,20 2.310,00

JJ'+ 2491 Reparo para válvula Hydra 1/," 40,00 UN 38,27 1.530,80

335 510í Respirador descartável, (máscara
EPr)

100,00 UN 2,16 216,00

JJb 5102 Revestimento impermeável contra
inf iltraçóes com 18 Kg

6,00 CX 132,77 796,62

JJ/ 2007 Ripão de madeira de cambará 2.5 x
5cm

500,00 IUTS 2,89 1.445,00

338 7442 Roçadeira a gasolina, motor 2
tempo, rotação í 0.000 RPM
profissional, acompanha cinto
lateral e chaves

3,00 UN 722,42 2.167,26

339 2206 Roldana plástica tamanho 30 x 30
mm

150,00 UN o,42 63,00

340 2519 Roldana plástica tamanho 36 x 36
mm

í 50,00 UN 0,39 58,50

341 1980 Rolo de pele de carneiro
profissional com 23 cm, com cabo
de madeira

24,00 UN 37,30 895,20

342 1979 Rolo para pintura de textura média
com 23 cm, com cabo de maderra

20,00 UN 32,48 649,60
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343 í6í3 Serra manual de aço rápido bimetal
com 12" de comprimento e 72" de
larg ura, inquebrável

40,00 UN 7,26 25O.40

344 2279 Serrote de 20" com cabo de
madeira

2,00 UN 35,65 71,30

345 2041 Serrote para poda curvo de 12",
com cabo de madeira

3,00 UN 27,98 83,94

346 2681 Sifáo de PVC flexível conjugado
para tanque de 2 bocas

25,00 UN 19,17 479,25

347 1965 Sifáo de PVC flexível para pia 25,00 UN 11 ,77 294,25
348 2497 Silicone com 300 gramas 20,00 UN 14,84 296,80

349 7027 Solerra de mármore tamanho e
largura a definir

20,00 MTS 40,12 802,40

350 7443 Soprador de Íolhas, potencra
mínima de 1.1 CV, no míntmo 27,2
CC velocrdade de saÍda do ar de
pelo menos 85 m/s

1,00 UN í 616,25 '1.616,25

JJI 2221 Soquete de louÇa para lâmpada
incandescente universal

60,00 UN 3,41 204,60

aFa 2430 Soquete de PVC para lâmpada
Íluorescente

600,00 UN 2,32 1.392,00

7444 Soquete para lâmpada base E40 30,00 UN 7,81 234,30

354 7447 Tábuas de pinus 2.5 x 30 cm x 3 m 6,00 Ívl3 19,07 114,42

355 2180 Tábuas de pinus cepilhada de 2.5 x
30cmx3m

10,00 M3 23,67 236.70

356 í 609 Talhadeira chata em aço forjado de
12"

6,00 UN 16,41 98,82

357 7448 Tambor aliança para fechadura
externa

50,00 UN 16,00 800,00

358 5í 08 Tambor para fechadura externa
Stam

50,00 UN 18,41 923,50

359 2305 Tampa de concreto redonda para
fossa com I ,50 m

10,00 UN í 70,s0 1.705,00

360 2197 Tanque em crmento bruto com I
boca de 60 lt

3,00 UN 187,30 56í,90

í8í9 Tanque em cimento com
acabamento em piso c/ 2 bocas de
50 lt cada boca

3,00 UN 343.47 1.030,41

3ô2 1731 Te de PVC % liso 100,00 UN 1,32 132,00

JbJ 1833 Te de PVC 100 mm esgoto 50,00 UN 11 ,72 586,00

364 1832 Te de PVC í50 mm esgoto 50,00 UN 37,87 1.893,50

365 17 40 Te de PVC 50 mm liso marrom 50,00 UN 8,47 423,50
Jbb 1804 Te de PVC azul /;' lR 50,00 UN 378,50
367 7451 Tela galvanizada para porco com

1 ,50 m de altura x 50 m
10,00 ROLO 582,99 5.829,90

Jbõ 23s6 Telha ondulada comeira
fibrocrmento de 6 mm 15 graus

30,00 UN 36,57 1 .097,10

369 2209 Telha ondulada de fibrocimento 6
mm í,10 x 1,83 m

100,00 UN 44,43 4.443,00
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370 2142 Telha ondulada de fibrocimento 6
mm de 3.66 x 1,10 m

100,00 UN 86,10 8.610,00

311 1921 Telha Romana 3.000,00 UN 1,69 5.070,00
372 2192 Telha translúcida 1 ,10 M de largura

poÍ 2,40 M comprimento
30,00 UN 72,60 2.178,00

J/C 2179 Textura para pintura - cor a definir 700,00 KG 3,50 2 450,OO

314 2348 Thinner 2.900 lata com 5lt 20,00 UN 71,20 1.424,OO

375 5109 Thinner 2.750 lata com 5 lt 35,00 LATA 65,62 2.296,70
316 1651 Tijolo Cerâmico 6 furos com 10%

meio, í 0x15x20 cm conÍorme
norma da AB

15.000,00 UN 0,40 6.000,00

all 3tzz Tinta AcrÍlrca Premiun, lata com 18
It cor a definir

80,00 LATA 200,67 16.053,60

378 2442 Tinta emborrachada para
demarcação, lata com í 8 lt cor a
definir

20,00 LATA 17 4,79 3.495,80

J/C 1981 Tinta esmalte 225 ml cor a definir
TINTA ESMALTE 2,25 ML

30,00 LATA 20,23 606,90

380 1993 Tinta Esmalte Ecológico, lata com
3,600 lt cor a definir

20,00 GL 97,97 1 959,40

381 2173 Tinta Esmalte Metalico, lata com
3,600 lt cor a definir

25,00 GL 104,33 2 608,25

3óZ 1897 Tinta Esmalte Sintetico, lata com
3,600 lt cor a definir

10,00 UN 92,90 929,00

383 2441 Tinta látex cor branca serie bronze
í8lts

10,00 LATA 106,93 1 069,30

384 1994 Tinta óleo com 3,6 lt. Cor a definir 10,00 GL 63,17 631 ,70
385 1977 Tinta para piso a base de água, lata

com í8 lt cor a definir
30,00 LATA 192,20 5.766,00

386 7450 Tinta spray profissional 500 ml 50,00 UN 14,57 728,50

387 4310 Tinta Staim impregnante
transparente com 3,6 lt

30,00 GL 156,33 4.689,90

JOO 1982 Tinta verniz 3,6 lt , cor a definir 40,00 GL 71,43 2.857,20

389 7453 Tomada de PVC 2 pólos com
espelho

50,00 UN 11,73 586,50

390 2429 Tomada de PVC 3 pólos com
espelho

30,00 UN 15,20 456,00

39í 1864 Tomada de PVC externa universal 30,00 UN 7,76 232,80

392 2483 Tomada de PVC Gigante 3 pinos
250 volts cor preta

50,00 UN 5,73 286,50

393 2594 Torneira de PVC /, curta cor preta 30,00 UN .7 1-7 113,10

394 zbõb Torneira Metálica cromada bica
móvel C50 Tt" meia volla

20,00 UN ao E7 1.791 ,40

395 2214 Torneira Metálica curla /t" meia
volta

10,00 UN 61 ,33 613,30

396 2337 Torneira Metálica longa %" meia
volta

12,OO UN 73,63 883,56

397 7454 Torneira p/ lavatório meia volta 20,00 UN 61,97 1.239,40
398 5111 Trado / perfurador de terra de 20 2,OO UN 130,76 261,52
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3. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja eíetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legrslação e neste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.1. Os produtos deveráo ser entregues nos endereços a serem informados nas sohcitaÇóes
de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

cm com cabo galvanizado e 02
alongadores cada

399 7452 Treliça H08 com 12 Metros 30,00 UN 55,93 1.677,90
400 6264 Treliça H1212 mts completo 50,00 UN 73,33 3.666,50
401 Trena de 05 lvletros '10,00 UN í 8,23 182,30
402 51 13 Trena longa com fita de Íibra de

vidro largura 12.5mm x 50 m com
caixa aberta

2,00 UN 73,35 146,70

403 5114 Trincha dupla 2 15,00 UN 6,67 100,05
404 5í 15 Trinch,a dupla 2/2" í 5,00 UN 6,58 98,70
405 5íí6 Trincha dupla 3%" 10,00 UN 17,42 174,20
406 2270 Turquesa para armador com 30 cm 3,00 UN 33,51 1 00,53
407 2156 Válvula de metal para lavatório

universal
15,00 UN 24,46 366,90

408 1704 Válvula de PVC para pia cromada 30,00 UN 10,13 303,90
409 2889 Válvula hydra de metal 1 112 com

acabamento
20,00 UN 176,33 3.526,60

410 5237 Vaso sanitário com caixa acoplada
cor a escolher

10,00 UN 442,98 4.429,80

411 2384 Vaso sanitário cor branca universal 12,00 UN 138,33 1.659,96
412 3 t tó Vassoura para grama e jardim

plástica com cabo
12,00 UN 26,1 6 313,92

413 Vassoura tipo gari, cepa de
madeira cerdas sintéticas, com 5
fileiras, medindo 37,5 cm com cabo
de madeira

25,00 UN 33,70 842,s0

414 2155 Veda calha 300 gramas 30,00 UN 18,74 562,20

415 7457 Veneno para extermínio de cupim,
3,6 litros, incolor

30,00 GL 69,48 2.084,40

416 2414 Viga de madeira de cambará 5 x 10
cm tamanho a definir

300,00 Í\ilTS 11,90 3.570,00

417 7458 Viga de madeira de cambará 6x16
cm comprimento 4,50 m

s0,00 UN 81,60 4 080,00

418 2185 Vista de porta de cedrilho 50,00 UN 38,82 1 94í,00
419 2409 Vitrô de correr 1.00 m x í .50 m com

grade quadriculada e batente 13
cm

10,00 UN 303,00 3.030,00

TOTAL 668.0í 8,54
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descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAÇOES ADtCTONAIS

5.í Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL NO 4312017

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP432017_ANEXO2_ARQUIVO Dlc|TAL DE PROPOSTA.esI
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ESÍADü Do FARÁNÁ

ANEXO il

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N" 43/20í7

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SoFTwARE MEDtADoR ulLlzADo PARA MoNTAR pReoÃo

r-r"ova Santa Bárbara, Paraná - Ç - F--mail licitacao,ãnsb.Dr.gor,. br - s,rr u'. nsb.Dr. qor,.br'
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 4312017

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores íoi desenvolvido um executável
para a digitaÇão das mesmas.
Você receberá um executável com o nome SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de proposta com o nome
PP4320í7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mÍdra (PEN
DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP4320í 7_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.
Abra o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO.
Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão -J

E localize o arquivo PP432017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.
Seráo |beradas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

4r
EsPropú51à

_- e:s_i

tôres i 
prolúo',sdiEos 

I

i-7

EqJFàno sEtffi ' t,M..qdàF.coi.br

J
r.2uaró, 4 e ràÉo 0ê 41irú

.-' fmii3iio dr Píopoilà EA

Nova Santa Bárbara. Paraná - F - E-nail- ti ta o,2rrsb
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eSt PO O OO P.qRattÁ

Clique no botão
Vai abrir a janela

S Dados do lornecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (.) são de preenchimento obrigatório

'aJ BepÍesentEnte

Abrirá a janela

Clique no botão

[Fál F6rl,r úú

f,n

EiÍÉl

CNPJ'

1ec-1i fir .i- f:r,rrir:ooo

lB r"*"

1"I9PLÂ}lADÁ

93
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UF. CEP
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3S5555S93
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (-) são obrigatórios. Depois íeche este
formulário e feche também o formulário dê dados do Íornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opÇão de cadastrar a marca e o preÇo unitário de
cada produto:

f) lmprimi proposta

dl §rava proposla

553
NOVA SANTA BARBARA

AAhlRtPooADTE

Para imprimir a proposta, clique no botão

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela
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NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PÁRÀhIA

O arquivo foi gerado com sucessol

ATENÇAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

'PP4320'17_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Proposlô qíêvôda em C l\PropostÀ, esl ! !l+
lníormation trl
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apÍesentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N" 43/20í 7 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ

no r intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

portador da RG no....... ...... e do CPF

no. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de HabilitaÇão,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de lulho de

2002

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

571
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NOVA SANTA BARBARA
ÉJ ESTADO OO FARANÁ

PAPEL TIMBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7", tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 43/2017 - SRP

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentídade no_ e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou rnsalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de

a pre nd iz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Parauá - E - E-mail- licitacao,Z nsb.rrr. gol.br -

45

Rua Wallredo Binencourt de Moraes no 222, Centro. I 13. 3266.8100, ).1 - 86.250-000
r.nsb.pr.gor .br



PR EFEI TL] RA I,,4UI\] I CI PAL 5;- 3

i NOVA SANTA BARBARA
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DEcLARAÇÃo DE tDoNEtDADE

Pregão Presencial N" 43/2017 - SRP

A (empresa)................ estabelecida na

., no . . . . . .. . . . . . . .. , inscrita no

CNPJ sob no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N' 4312017 -

SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail lici 1i t
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAÇÃo DE FAToS IMPEDITIVoS

Pregão Presencial N" 43/20í7 - SRP

A (empresa)........... estabelecida
na...................... no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregáo Presencial N" 43/2017 - SRP,

sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitaÇão.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

^Nova 
Santa Bárbara. Paraná - P - E-rnai l - Iiqitacao?nsb.pr.gor'.br - u,ri u.nsb.1;r.qor .br
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PAPEL TIMBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

5?5

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 43/20í 7 - SRP

A empresa com sede na . CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) _, CREOENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 43/20í7 - SRP, para eventual registro de
preços para eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, de
construção, pintura, e outros, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos
os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistrr de recursos em todas as fases
licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificaÇão;

e C.P.F. no

Noya Sarta Bárbara. Paraná - D - Il-rnail - lic itacao@nsb.pr.gol. br - \ tt\,.nsb I gor'.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 43/20í 7 - SRP

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
o no_, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade n'

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 43/20í7, da Preíeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estalutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e LicitaÇões do Município de Prefertura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nor a Santa Bárbara. Paraná- E - I'--mail Iicitacaotânsb.pr.sor. br - vrr.nsL.r r. gor .br
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ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.'
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 4312017 - PMNSB

o uurutcípto DE NovA saNra eÁReaRA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa BárbaÍa - Paraná, CEP - 86250-000, represenlada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscnto no CPF sob. o
no ... .............., doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçôes posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial N" 43/2017- SRP, homologada pelo Prefeilo Municipal
RESOLVE registrar os preÇos para aquisição de ferramentas, materiais elétricos, hidráuhcos,

de construção, pintura, e outros, conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direrto 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 denominada
benefrciária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaÇões, os preços,

os quantitativos na Iicitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre sr justo e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o regrstro de preços, a eventual aquisição dê ferramentas,
materiais elétricos, hidráulicos, dê construção, pintura, e outros, para manutenção das
secretarias municipais, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão
Presencial N" 4312017 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgão Gerencrador
nâo se obriga a contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas
quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitação específica para aquisiÇão

de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneíiciário do
registro terá preferência, nos termos do art. í5, § 4o, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art.
70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESpEcrFrcAÇÃo Do oBJETo E pREÇos REGTSTRADoS

<ITENS,CONTRATO#T>

CLAUSULA TERCEIRA . DA VIGENCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu extrato no
Diário Oficial do Munrcípio de Nova Sante Bárbara.
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÂO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de '12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demars requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 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 contratar o

objeto referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Srstema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantrdos à

beneficiána, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela AdministraÇáo.

- a uto m atica m ente i

- 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 intermedio de processo administrativo

especííico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqúível em função da elevação

dos preÇos de mercado dos insumos que compõem o custo do servjço. 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;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificaÇão técnica exigida no processo

licitatório;
- por razóes 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;
- carucletizada 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 recebrmento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Nova Santa llárbara. Paraná - ! - E-mail - licitacao@nsb.pr'.gor.br - sl tr .rtsb r'.gor'.bl
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ct-ÁusuLl SETTMA - DAs oBRtcAçÕES oA geNertcrÁRra DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaÇões descritas no
Termo de Referência. bem como no prazo estabeleodo e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular
(documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.
Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se
verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificaçóes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período

de garantia do objêto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-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 após a comunicaçáo, 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 correrá por

conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos ate a PreÍeitura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇOES DO MUNICíPIO

Caberá a Prefeitura:
- quando necessárro, permitir o livre acesso dos funcronários da beneÍiciária da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega dos produtos referente ao Pregão Presencial No

4312017,
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser

solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos,

apresentado pela licitante vencedora,
- rejeitar os produtos, entrêgue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificaÇóes constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especificaÇóes constantes

no ANEXO I

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Orgáo Gerenciador. A emissão das autorizaÇôes de entrega, sua retificaçáo ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorrzado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DECIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização

de Íornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente soltcttada à entrega para o próximo fornecedor classiÍicado, cabendo ao

licitante inadimplente as sanções previstas na legislaçáo e neste edital.

CLÁUSULA OÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicitaÇões de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, írete, carga e
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descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a prefeitura Municipal de Nova santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

ct-Áusuta DEctMA sEGUNDA - Do REcEBtMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8 666/93,
Defin itivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alÍnea "b", do disposítivo legal supracitado. E
ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos produtos, se estes não estrverem dentro
das especificações exigidas na licitação coníorme especlficaÇôes neste Pregão Presencial
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota íiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo
sua confirmaçáo definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos produtos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal acompanhada
da certrdão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, rnclusive os
créditos tributários relatrvos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contrlbuiÇões instituídas a

título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certiílcado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos crtados,

a Prefertura aguardará a regularizaçáo por parte da beneficiána da Ata, iniciando-se novo
pÍazo paÂ o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancáno. Deverá constar da nota fiscal o nome do

banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensávers para a efetivaÇão do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 4312017 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preÇos ou a correçáo monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS coNDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificaÇões constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condiçóes dos produtos
entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das
especificaÇões contidas na proposta, ou em que se verrficarem vícios, defeitos ou
incorreÇôes. sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiária da Ata íicará obrigada 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 objeto
contratado.
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- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorrzação da
Administração da Prefeitura Ít/unicipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilrtação e qualificação
exigidas na licitaÇão.

clÁusute DÉcrMA eutNTA - DAS sANÇoES ADMtNtsTRATtvAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de PreÇos, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legars pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cu mulativamente. nas seguintes sanÇôes:

o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 'l.o colocada do rtem em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contrataÇão, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não

realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de partrcipar de licitação e de fornecer à

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

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao íornecedor o

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

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à AdministraÇão.

As importâncias relativas a multas serão descontadas 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 sanÇões cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) eprdemias,
c) cortes freqúentes de energia elétrica e água;

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

CLÁUSULA 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 junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos,

Nova Santâ Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacaorânshplgp$r- - srlrr .r15b.pr'. gor .!1

5;l

Rua Walfiedo Bittencourt de Moracs n" 222, Centro, I 13. 3266.8100, ){ - 86.250-000



Itl,; NOVA SANTA BARBARA
PR EFEI TU RA t\,1llt'J I Cl PAL qç ,

---!'' -"'L.. rstpno oo r,tR.,r.ttÁ

b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços

Se o classificado para o item não apresentar 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 classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmes
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DECTMA SETTMA - DAS DtSpOStÇÔES FtNA|S
lntegram esta Ata, o edital do Prêgão Presencial No 43/20í7 e as propostas das empresas
classrficadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA. 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
licrtação.

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

será assjnada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAIN lC IOVIGE NC lA>

Eric Kondo

Prefeito lrilunicipal - Autoridade Competente

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

5
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CORRESPONDÊNCIA IruTERruA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2511012017

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da Ata de Registro de
Preços do Pregão Presencial n" 4312017, cujo objeto é o registro de preços para

eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, de construÇão,
pintura, e outros, para manutençáo das secretarias municipais, em atendimento ao

disposto no parágrafo único, art.38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri tkd Santos
Setor de LicitaçÕ

Rua walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Cenrro. 8 43. 3266.8100 :,.l - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
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E-mail: pmnsbGnsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento de Licitações e Contratos

Ref, Processo licitatório n. 093/17 - procedimento pregão presencial n

043/1,7.

Fora encaminhado a esta Procuradoria pedido de parecer acerca

da regularidade da minuta do edital e anexos do processo licitatório autuado

sob o n. 093/17, procedimento pregão presencial, destinado à eventual

aquisição de ferramentas, materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais

de construção, pintura e outros, para manutenção dos órgãos desta

municipalidade.

É o relatório.

Antes da incursão no objeto central do presente parecer, cabe

mencionar que o mesmo está sendo produzido sob o páreo das disposições do

parágrafo único, art. 38, da Lei n.8.666/93, a qual disp õe ser obri

aprovação das minutas do edital e anexos por parte da assessoria técnica

jurídica (cuida-se do maior exemplo de parecer jurídico obrigatório e

vinculativol.

Esclarece-se que questões de cunho preliminar, tais como a

escolha da modalidade e a presença de documentação fundamental no

certame já foram verificados, sendo, pois, esta análise exclusiva quanto aos

instrumentos de vinculação do processo administrativo.

Pois bem.

I

r a

Paqlna 1de 2
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E-mai.I: pmnsbGnsb pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

A respeito da incumbência desta assessoria técnica, não se vê, às

claras, vício de irregularidade no edital e anexos.

Tanto o edital quanto a minuta do contrato (leia-se também ata)

correspondem aos reclamos legais e principiológicos aplicáveis à espécie.

Particularmente, a minuta do contrato (novamente, aplica-se à

ata) ostenta bastante clareza em seus termos, constando, entre outras,

cláusulas que estabelecem: a] o ob.jeto e seus caracteres; b) o regime de

execução ou forma de fornecimento; c) preços e condições de pagamento; dl

prazos; e) direitos e deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as

disposições do art. 54 e seguintes da Lei n. 8.666/93.

Com efeito, esta Procuradoria externa manifestação favorável à

aprovação dos instrumentos de vinculação, balizando, assim, o

prosseguimento do feito.

É o parecer, salvo melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara,26 de outubro de2077

Gabri ãà sus

Procu di
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A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 26/1012017 16:19:09
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: ERIC KONDO
Ofício: 4547909
Data prevista de publicaçãot 30/L0l20l7
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Arquivo(s) MD5 Tamanho Valorcm

t0270023 Edital pregão 43 2017 para publicação diario
união.rtf

08387a02777263a 5,0t53f7df4492a290f

da matéria 5,
R$

1

t0270024 Edital pregão 44 2017 para publicação diario
u n ião. rtf

b6 1042a034 140d63
f86ea 5f1 8dd0caf0

5,00

Total da matéria 5,OO
R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 1O,OO
R$

33O,40

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício Página 1 de I
587

https ://incom. in. gov. brlrecibo.do ? idoF4 5 47 909 261t0t20t7
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Data de Lançamento do Edital t, 
ZSI tOlZOtl :

Data da Abertura das Propostas : úllLl2OL7 
i

Mural de Licitações Municipais
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TCEPR
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Detalhes processo licitatório

Descrição Resurnidâ do Objeto*

Forma de Avalição

DotaÇâo OrÇamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$x

Voltar

Registro de preços para eventual aquisição de ferÍamentas, materiais elétricos,

hidráulicos, de construção, pintura, e outros, para manutenção das secretarias

municipais

Menor Prego

05001 15122010020103390300000

66B.018,54

Data Ítegistro

Dâtâ RegistroData dâ Abertura das Píopostas

Data Cancelamentô

.' F | 427 15L2958,0 ( Looout')

MUNICÍPIO DE NÕVA SANTA BÁRBARAEntidade Executora

Ano*

No licitação/dispensa/inexigibilidâdê*

Modalídade*

Número editaIprocesso*

20t7

áa

Pregão

09312017

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Edítílr

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

ffi

I

de organismos internacionals/multilaterais de

I

I
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
abrll

Objeto: Regisko de preços para eventual aquisição de
secretarias municipais.

licos, de construgão, pintura, e outÍos, para manutenção das

Tipo Menor preço, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até às 08h30min , do dia'1711112011.
alnicio do Pregáo: Dia 1711112011, às 09h00min.

reço Máximo: R$ 668.018,54 (seiscentos e sesssnta e oito mil, dezoitos reais e cinquenta e quatro centavos).

lnÍg1nrcôgs§eg eúilf§: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no

222, pelo lone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br

Nova Santa Bárbara, 251 101 2017

Marco Antônio de Assis Nunes

Pregoeiro
Portaria n'080/2017

@
PREGÃO ELETRÔNICO N.' 44/2017

Objeto: Aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção lndividual, para os Agentes de Endemias.

Tipo Menor preç0, por item.

lNícp DA SESSÂO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 1611112017, por meio do Portal CoMPRASNET através do site

htto://www.comorasoovemamentais.oov.br - UASG - 985457.
Preço Máximo: R$ í.2't5,48 (um mil, duzentos e qulnze reais e quarenta e oito centavos).

lnÍg1pfgÕls§!trdgrcdelÊ§: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n0

222, pelo Íone 4§3266-8 1 00, ou por E-mail : licitacao@nsb.or.oov. br

Nova Santa Bárbara, 261 1012017 .

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

CONCESSÃO DE DÁRN NO 3OZ2O17

0 Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuiçoes que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municioais no

809/2016 e no 77112015, bem como, lnstruçóes Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como segue:

Servidor:
Cargo:

Secretaria/Departamento:
Valor (R$):

Destino:
Objetivo da Viagem:

Data do Pagamento:

No do Pagamento:

MARCELO RIBEIRO
Motorista
Obras
R$ 506,00 (Quinhentos e Seis Reais)
CORNELIO PROCOPIO.PR

soLtctTAçAo DE DIARIA AO MOTORTSTA MARCELO R|BE|RO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAçÃo EM

VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO§ QUE FREQUENTAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE

DE CORNELIO PROCOPIO.PR.

27110t2017

7186t2017

ERIC KONDO

Prefeito

Náo há publlcaçóes para a presente

Não há publicações para a presente

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo BiltencouÍt de MoÍaes n'222 - Cento

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
É-mail: diaÍioolicial@nsb.pr.gov.br

M.nsb.pr.gov.br
http/nsb.pr.9ov.br/portal/lÍanspiloncia/diaícoÍicial-slelÍonico{oe

oGum€nto asimdo pq CsíifGdo oigihl - Nova Sanla

Báôara Proísiture Mmicipal: 9556108m00160 - AC SERASA -

rio Oficial, Eletrônico
MUnicípio de Nova'Santa',Bárbara - Paraná

Edição N" 1 1 09 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Sexta-íeira, 27 de Outubro de 2017.

Eric Kondo. PreÍeito

[.,
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Prefeitura Mun icipal de
No ,Bá rbara

2

AVtSg OEi

i,iiitr..:i.!!.
PÍeço

oito ceotavos).
de expediente na

A C]DADE BEGIONAL

reais e cinqueírta e quatro c€nlavo3),
seí obtidas em horàÍio dê
BáÍbera. sito à Rua Walfredo
8100, ou por

Marco,

lnfoÍmeçõos Compl€m€ntaios: @erão
na PÍeÍeituÍa Municipal de Nova Santa

de Moràes n'222, pekr íone 43-326&
Nova

"ry'q 0t0r2017

;.rrinol,
lndivi.Jual, para os

O9t(Dmin do dia

i985457
atravôs do sile

e quinze reais o quarenla e
pod€íâo sêÍ oblktár em horârb

Ediçãr

Prefeitura M
, PROCESSO SELETIVO S

,PARAo CAH,GO oE CoyÉlRo EI
o PREFEITó Do uuntclpro oe

EÍnàilo ds^lêxáíirí? 8ai:3o, m u3ôds
oonr o Àrt 37 e seguide§ da Consft!
35012016, que dbpoe sobÍe a contrata
de àcorOo corn o Edital do ebeÍturã
ü)u?017,.RESOLVE,

Toíniti pubtco, parâ conhociÍnGnto
, ApÍetedâÉodê ooo.rmartG âRealizi

do§ EiârtlcÉ, ciriifôaÍriàságua: " '
Fica cornocado o caÍdidâb coíBt

rilo.osa oÍdeín dê dassificaçào disposl
Final, para coÍnparecÊí p€Íante a Coír
s€de da PÍeÍeilura Muni:ipal de Nova A
dooJm6nbs Êxlgi.ros m itÊm 11 dos
ÀoMrssÀo.

O caôdidato convocado, conh,mo al
p.âzo mârinD de 03 (!ês) dias útâts. o
edital de convocaçào no poÍtt
hnpili'wlrw.Dôrf.!a.mqricndaÍ_o_l!!f p.prjÊqv.l

O pÍazo peÍa enkega da reÍêíid
peremptüb, e o nâo coínpaÍêcimento
a ues<J:irssifrcaêódo cendk álodocêí

A AvaliaÉo Modicri será agendada
Saúde e terâ caráter eliminatüb. 3er
inâpto6.

SeÍá coírsir€rado apto o cãÍÉi{rato
patolôghâs $.F o contrâ-indiqrroÍn'ao
Ír$convmdo-

O candilato cnJê br cônsidêrado in€
dos exaÍrEs. pâíe o desempenho do o
eliÍÍúnado do cêÍlâíne;

No inornenlo da avaliaçào, o môdi
Saúde deverá prB6cÍ6reí eo când
ObaigetóÍb6 d€scritos no anexo ll dos
dah e hoÍârio para a sua apÍesênt8çA

Os Exanres Gerais Obrigalôrbs g
Municipal de.Saude e pod€Íào seÍ íe
escoltle do3 tandidato§, seÍrlo yedar
dos pmccdinaÍrtos eligbG"

O não comôsrGiiÍnênto no pGriodo r

apÍos€ntâÉo d€ todos os ExáÍn€â G€
Edital importerâ nâ êliminaçâo(b Càn

Os casos oínissos sérAo r€sohri,
Seletivo. cabendo, em Íacs das dêci:
no prâzode 02 (dois)diasúteisdaciêí

Nova AÍÉÍlca de Cotind, z6 deorlu
ErnestoAlênhÚra

ANEXO U EX/
Exarns de imagam: Raix Xde Col
ExaÍnes laboíatoÍisis: glbemia:' Vl

VHS: §ama glutarnil transÍsrôse: pa
colestêÍol lolal: colesterct Hü:: coles

Avalia@ Psicológica: laudo psix
utilirados. com Íasultadoa coml
ceracleíisli:as psicolÕgicas do cí
inaÍôntês ao CaÍgo ocupackmal;

CoínpÍoyante.de,yacina ànlitctâni
de vacinaçáoemiüdo pelo Postode S

nrataÍrais elátriêos, hiórâulicos, de cônstÍução; pinturà, G out os,, pàra
rnrrnutenç.1o das secràtarias municipais. TipoMenor preço. por item.

,Recsbiinenlodos En BlopêstAlêàÉo$r3&ninráodia l7 l11RO17 ;.. ...,
íÍrcio do Pregáo: Oia 17i 1 l/201 7, âs 09h00min. .

, Praço Mâximo: R$ 668.018,54 (sêiscêntos e sa$senta ê dto mll, dezcitos

WalÍÍBdo BillencqrÍl
r : i i ir( 1i18írlI.§I!:!1.gg-vjbÍ

Marco Antônlo.,

ERRATA Do EXTRATo Do;TERiloADITlvo Ao coNTRÂTo N..

Errara de Pubticação* ar,-,.i3'âo^1lto n'522013, reterenre ao extrato
do tsÍmo aditivo ao contràto n"57I2013, publicâdo no Diário Oficial Elelrônico,
ediçâo í075, om 05r!9Í2017, e no Jornal A Cidâd6 Rogional, em (E/O92017.
serrdoque:

hr1.2o. Esla PoÍlâria entrâ em viÓor ôa daia dê sua'publicâÉô, rwogadas as'
drsposrçôes êm contráÍio.

Nova Santa BáÍbaía,25 de oulubÍo de 2017.
ERIC KONDO . Preíeito Municipal

GER/Tt

úAGA llrOME
covErRo FEN| Plo

Bàrbare. sito à

AÍt.1o
7t2017. cotTto
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Comarclo, lndú.lrl.. s.rvlçor

103426t2017

103427 12017

10342512017

10342112017

I Mormeleiro

EDITAL DE LICITAÇÃo
coxconnÊxctl púut tcn x" ootlzotz

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 27 6I2OI7.LIC
TIPO: Malor ofertg.

RESULTADo DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 109, da Lei n'8.óóó193 toma-se

público o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação dá-se da seguinte

foma:
Proponente Sr. MARCOS DAROSALIMA, in§crito no CPF sob o n" 033.ó50.329-
67, com valor mensal de RS 400,00 (quatrocentos reais).

Mmeleiro, 19 de outubro de 2017.
Crrine Gulndrni
Presidente da CPL

Ponria 5.56ó de 0611012017

103778t2017

I Noua Santa Barbara

AYISO DE LICITAÇÃO
pREGÃo pREsENcIAr. n." 43/20t7 - sRP
Objeto: Registro de preços pars cvetrtual aquisição de Íerramentrs, materiris
etétricos, hidráulicos, de construção, pintura' e outros. pars msnut€nçÃo das

sccrctarias municipais.
Tipo Menor prcço, por itcm.
Recebimcnto dos Envelopcs: Até às 08h30mln, do dia l7llll20l7.
lnicio do Pregão: Dia l7l11/2017, às 09h00min'
Preço Máximo: RS 668.018,54 (seisccntos c sessenta e oito mil, dczoitos rcais c

cinqucnta e quatÍo centavos).

IIÍ0I§lsô II§t8l: podcrão scr obtidas em horário de expediente na

Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes n" 222, pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacaoídnsb.pr.gov.br
Nova Santa Bárbara, 25 I 10/2017.
Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro
Portaria n" 080/201 7

10312812017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N". 230/20 I 7.PMM

em 2ó de ounrbro de 2017

Q!ig§: Registro de Preços para Àquisição de Mmta Asfáltica Alutninizada
com 3 e 4 mm dc Espcssun, com Prestação dc Seruiço dc Instalação,
dcstinados à Centnl de Manutenção de Próprios Públicos da Sefietaria
Municipal de Seniços Públicos - SEMUSP !gg9g4-.9!99-!gyg!9pgg: até as

10:00 homs do dia 16 (dczesseis) do mês de novembro de 201?. Abcrtura das

prspq§le§: às l0:00 horas do dia l6 (dezesseis) do mês de novembro de 2017,
na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701 - Centro - 2'. andar -
Maringá-Pr O edital completo estará disponivel atÍavés do sile:
ww.nlarinqa.preov.br/ portaltransparcncia

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Muricipal

PREFEITURA DO MLTNICTPIO DE MARINGA - PARANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N'. 229I2OI7.PMM

em 26 de outubro de 201 7

Obieto: Registro de Prcço para Aquisição de Porta Pallcts, destinados ao
Almoxuifado da Secretaria Municipal dc Scruiços Públicos - SEMUSB por
solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compms e Logistica -
SEPAT. Recebimento dm propostas: até as 08:30 horas do dia 16 (dezesseis)

de novembro de 2017. Abertura das orooostas: às 08:30 horas do dia 16

(dezesseis) de novembrc de 2017. hrício da sessão de disouta de lanca: às

14:00 horas do dia ló (dczcsscis) dc novcmbro dc 2017, no sitc
www.licitacocs-c.conr.br - Banco do Brasil. O edital complcto cstará

disponível atmvés do site: w,marinqa.prsov.br/portaltransparcncia.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÂ _ PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N". 228120 t7.PMM

em 26 dc outubro de 2017

qUig1q: Registro de Preço pam Aquisição de Concreto Usinado Convencional

FCK l5 MPA (brita), destinado à Gerência de ConstÍução Civil e Mmutenção
de Próprios Públicos da Secretaria Municipal de Seruiços Públicos, por

solicitação da Seretaria Municipal de Patrimônio Compms e Logistica -
SEPAT. Entrega dos Envelopcs: até as I 5:30 homs do dia l4 (quatozc) do ntês

de novembro de 2017. AUcrtu!qj!§-!r9p9§!gs: às 15:30 hons do dia 14

(quatoze) do mês de novembro de 2017, na Diretoris de Licitações - Av. XV
de Novembro, 701 - Centro - 2". andar - Maringá-Pr O edital completo estará

disponível através dosite: @

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prcfcito Municipal

PREFEITURÂ DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ -
AVISO DE LICITAÇÀO

PREGÂO PRESENCIAL N". 232120 I7.PMM
em 26 de outubro de 201 7

Qiggq: Registro de Preços pam aquisição dc Materiais médico hospitalar de

urgência e emergência (bandagem, bolsa de pressurização, campo cirurgico,

cobenor témico, colar cervical, eletrodo descartável, fio guia e outros), por

solicitação da Secretaria Municipal dc Saúde, através da Sccretaria Municipal

de Patrimônio, Compras e Logistica - SEPAT. Entresa dos Envelopes: até as

08:30 horas do dia 20 (vinte) do mês de novembro de 2017.{lgftura-flerg
plgpg§ta§: às 08:45 horas do dia 20 (vintc) do mês de novembro de 2017, na

Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701 - CentÍo - 2". andar -
Maringá-Pr. O edital completo estará disponível através do site:

w.marine.a.nr.sov.br/ uoíaltransoarcncia

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prcfeito

PREFEITURA DO DE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N'.028/2017-PMM

em 26 de outubro de 2017

0Ui9!q: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou

rquitetura para cxecução das obru de reforma intema e extema da cdificação
(alojamento) no CORPO DE BOMBEIROS, localizado na Avenida Guaira, no

76, Znna 07, nesta cidade de Maringá*PR, conforme prcjetos, menrorial

dercritivo, planilha de serviços c cronograma fisico-Íinanceiro, e outros

documentos, parte integrante dcstc processo - Secretaria Municipal de Obras

Públicas - SEMOP Enhcea dos Envcloocs: até as 14:00 horas do dia 20

(vinte) do mês de novembro de 2017. !!949lê-f!êrlfgE§jg§: às 14:00 horas

do dia 20 (vinte) do môs de novembro de 2017, na Diretoria de Licitações -
Av XV de Novenrbro, 701 - Centro - 2o. andar - Maringá-Pr. O edital

completo estaÍá disponível através do site: ww.tnarinsa.or.gov.br-
oonalransoarencia.

Ulisses de Jcsus Maia Kotsifc
Prefeito

'103,133/201 7
103606/2017

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA - PARANA

AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO PRESENCIAL N'. 23 I/2OI7.PMM

ern 26 de outubro de 2017

@j91q: Registro de Preços paÍa a contratâçào de empresa espccialiada
prestadora de seruiço de fomecimento e instalação de.cortinas e persianas,

para atendimento dm necessidades das Secretuias e Orgãos vinculados ao

Município de Mringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio,
Compms e Logistica - SEPAT. Entresa dos Envelopes: até as 08:30 horas do
dia l7 (dezesste) do mês dc novcmbro de 2017. Abertum das DroDostas: às

08:45 homs do dia l7 (dezessete) do mês de novembro de 2017, na Diretoria
de Licitaçôcs - Av. XV de Novembro, 701 - CentÍo - 2". andar - Maringá-Pr
O editâl completo estaÉ disponível atmvés do site: yAy!1l!g!i!gê.p!.&y!l
oortaltmnsoarencia

Ulisscs de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito MuniciPal
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N" 208, segunda-feira, 30 de outubro de 201 7 Diário Oficial da União - seção 3 lssN 1677-7069 t83 #,
Vâlor êsrimado: RS 2.286,00 (Dois mil d@nlos c ortenla c scis
reais).
Local: Prefeitun Múicipal de IEUaru, Avcnida Ccnrenário s/n, Ccn-
rro, Iguatu - PeBná.
Infoniraçõcs: (45) 324t-l 159

IguÂtu, 2l de OulubÍo 2017
ANA LUCIA DE SOUZÂ

Prcg@im

PREFEITURA MLNICIPAL DE LONDRINA

. Avlso DE LrcrrAÇÀo
pREcÃo PRESENCtAL N. pc/sMcp-0rss/2017

*r do

Lgndrinâ, 2? outübÍo de 201 7.
FABIO CAVAZOTTI E SILVA

Sccretário(A) Muricipal dc Ccstào Públics

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEÍRINHA

Avrse DD Lrcrr ÇÂo
coNcoRRÊNclA N' oouiolT- PMM

OBJETO: A presente licitrçào (em por objeto a selcçâo de proposlas
visúdo I @ntnbçào dc amprasa de enScnhüi9 p@ a exccuçào dc
47.1óE m'(Qurenh a sts mil, cento c re$enta e oito melrcs
quadrados) dc pavimcntâção poliédrica c ll.0ll (Onz. mil c onzc
nletÍos qurdrados) de rcparos em pavimenlação poliédrica, com pe-
drm irc8ulae, no quadro uôano c rual do prunicipio de Man-
gueirinha. PREÇO MAXIMO E ESPECIFICÂÇOES: Co»fome edi-
tâl. DATÂ DE ADERTURA: J0 de novembro dc 2017, Às 09h:00min,
na sede sdminishtivs ds Prcfcitur. Muíicipal, Dêpffimenro de-Li-
cihçào. siruad.. PBç. FBncirco Assis Rcis, l0ó0. INFORMAÇOES
COMPLEMENTARES: O prescnrc edilâl está à disposiçào no De-
paromen@ de Licibçâo e ahvés do endereço eletrônico w.man-
gueiriúa.prgov.br Maios infomaçôcs pclo fonc (04tí) 3243-1122.
Fublique-rc.

M.ngueirinha-PR, 24 de oulubro dc 2017.
TEIÀ ELIANA DUTRA VILELA

Presidente da Conissào

PREFEITURA MTJNICIPAL DE MANOEL RIBAS

AVI§O DE HOMOLOGAÇÂO
PRECÂO PRESDNCIÀL N' i5/2OI?

Proço Máximo: R§ 1.215,48 (um mil, duzcntos € quinzi Íeais ê
qwrcnÉ e oito cenbvos).
Íníonnsçõês ComplcmcntaÍês: podfião scÍ obtidas em horário dc
expedientc n. Prefeitun Municipal de Nova Santa BárbaÍa, sito à Rua
Walfrcdo Bittcncouí de Mones n'222, p.lo fonc 4l-!266-8100, ou
poÍ E-mâil: licitscso@nsb.prgov.bÍ

Nova Santa Bárbarâ-PR,26 de outubro dê 2017.
MARCO ANTÔN'IO DE ASSIS NUNES

Pregmiro

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE PALMEIRA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

^vtso 
DE LTCITAçÁo

TOMADA DE PREÇOS N. 9/10t7

PROCESSO ADMNISTRATTVO N'.E4OO/20I7

^ 
Comissào Pemanente dc Licitaçào do Muiclpio de Pal-

rncim ioma público, quc fiíá taaliza., à§ 09hl5min. do diâ
16/1112011, TOMADA DE PREÇOS, do tipo m.nor prcço, M s.-
guinte especificação:

Objeto: Contrabçâo de empresâ .specializada pam .xecuÇiio
de obrâs visando a implanaçâo dc área dc lazer na localidade de
WihaEum, n6te municipio.

Os intercssados poderâo obtcr o edilal na iniegÍa âlBvés do
cndcreço cleuônico M,pslmeira.prgovbr ou junto so Departamen-
to de Lici!.§ões d, PrefeiruÍa Municipal dc Palmeim, nas hor* nor-
mris dc cxpcdicntc. Infom!çõcs odicionais, dúvidss ou p.didos dc
esclarecimentos poderão ser solicitados atrôvés do fonc:42.3909.
5014 ou pclo c-mail: licihcao.pÍefpalm.ira@gmil.com.

Em 26 dc oulubre dc 2017.
CRISTIANE PEREIRA
Presidentc da Comissào

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Avlsos D-E LIctT^ÇÃo
CONCORRF,NCIA N' 5/20I7

PREFEITURA MI]NICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

Àvrso D!: LtctTAÇÃo

lnexigibilidade de Licitâção n' 872017
O Muniçlpio do Pontâ GÍoss8 - PR rçalizou no dia 26 de

outubrc dc 2017, na Secrchria Municipal d. lnfô6trutum ê Pla-
ne.iamento, Sals do Departmcnb de CompEs e CoDtrâbs, Incxi-
gibilidade de Lici6çâo, alravés de carcna PÍegilo 05/2016/FNDE e
ata dc Egislro de prcços n.020/2016/FNDE, pam aquisigÀo dc brin.
quedos dc áre exlcma pan s unidadcs d! Íede dc cnsino. Valor
Máximo: R$ 7.899,60. Mais infomaçôes serâo fom*idas das
l2h00min Às l8h00min na scdc da prcfeimm, ou pclo El€fonc (42)
3220.1149 ou sinda almvés do link htp://w.ponlagios-
§a.pr gov.brllicilacoes.

Ern 2ó de outubro de 2017.
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secrelária

SECRETARIA MLTNICIPAL DE SAÚDE

AVISOS DE LlCl'tAÇÀO

2'^dendo ao Pregâo, na fomâ clctrônica n.'2óll2017
O Muicipio de Poha Grossâ " PR, por força do pará8Íafo 4'

do aíigo 2l da lei t.666/1993, infoma a existência do 2'adcndo ao
prc8ão, n, fomâ cl.tÍônica n'261/201?, quc sc Íealiará no dia 14 de
novcrnbro de 2017, atmvês da Bolsa de Liciuçôes e Leilôes
(www.bllcomprü.org.b.), Prctáo, nâ forma olctrônics pam aquisiçào
dc gêneÍos horilirtigrojciros pam s entidrdcs lilantrópicss con-
veniadas e das Escolas Municipais. Mais informações serâo íirme-
cidas das l2h00min às l8h00min na sêd€ da pr€fêitum, ou pelo
tclêfone (42) 3220-1349 ou tiDds asavés dô lint http://M.pon-
ugrosu.pr.goubr/liciuooes.

PRXCÁO ELETRôNICO N' t50/2017

O Municlpio de Ponta Crossâ . PR reâlizârá no diâ 16 de
novembro d€ 2017, strâvés da Bol$ de Licibções ê Leilões

material
clerônica pam confecçào
SMS. Valor Máximo: R§

3,904,65.
lEh00min

serào fomeciüs das l2h00min àg
na seie da ou pclo relefone (42\ )224-1176 or

Em 27 dc outubro dc 2017.
ÂNcELA coNcErÇÃo oLlvErRÂ PoMPEU

Sccretária

PREFEITURA MIJNICIPAL DE PONTAL
DO PARANÁ

AVrSO DE l.rCrTAçÀO
TOMADA DE PREÇOS N']/2017

PÍocsso Liciubrio n' 7912017
Objcto: "ContmtaçAo de cmpresa espccialiada na cons(ruçào de Es.
paço Educativo Urbaro . 06 salas, locsliado no Balncário Camery".
A conúauçIo será pclo periodo dc 12 mcaes. DÂTA: 16 de novcmbÍo
dc 2017. às 09h:30 min. A sssâo scni Ícaliada m P.efeilun Mu-
nicipal de Pontal do Paraná - siruada à Rodovia PR 407, Kn 19, n'
2015, Balncário PÍaia de L$te. Crilério de Julgamenlo: MENOR
PREçO GLOBAL . Edibl: Esta.á à disposiçâo dos inl.re*âdos !o
site: M.ponEldopaÉnâ.pígov.bÍ. Link licitôçào / licilações20l? /
.dituis.

Pontal do Pamná.PR,:6 dc outubro dc 2017.
AUREA MUNHOZ

p/Comissào d. t-icitação

PREFEITURA MIJNICIPAL DE QUARTO
CENTENARIO

A\.tso DE l.lctTAÇÃo
PRECÁO PRESENCIAL N. 73/2017-PMQC§PR

O Município d€ Qúano Centcnáio, Esudo do PaBná, tom.
público pan conhccimento dos intcrÇssdos, quc fârá realizâr Li-
citação na modalidade Prcgeo, hô fomô PÍescncial, no Sistcma de
Regism dc Preços, sob o N".071/2017-PMQC-SPR. do tipo ME.
NoR PREÇO PoR ITEM, confomc cspecificsdo no &litrl.

Do Obiero: RECISTRO DE PRECOS VISANDO A FU-
TURA E EVENTUAL ÁQUISIÇÃO DE ÔLEOS LUBRIFICAN.
TES, CRÁXAS E CONCENERES. PARA,ATENDER AS NECES-
SIDADES DA FROTA DE VEICULOSA4AQUINAS DAS SECRE.
TÁRIAS MI.NICIPÀIS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MU.
NlCiPlo DE QUARTo CENTENÁRIo/PR, confomc soliciuçào dâ
SecretaÍia da Adminiitnçâo.

Do reçebimcnto c abeíuE dos eívelopes: Os envelopes se-
rão rÉebidos .té às l3hs3omin do dia ll dc NovcmbÍo de 2017,
sendo que a sessào públiçâ pâÍa abeíum e julgamenlo sem ho mcsmo
dia, iLs l4hsoonrin, no Psço Municipal "29 de Abril", na Sala de
Licitaçõe§, localiada na Âvcnida Df Hcmcrson Siqueim e Silva,
594, centÍo, no Mmicipio de Quaío Ccntcnário, Eshdo do Pamná.

Objelo: Contnlaçâo de enlpree prm obms de: Lolc 0l - Conclusâo
dc obÉ dc colslruçeo dc uma uidadc de cducâção inÍ-util - Tipo B,
na Rua Richârd Lickfeld, 2050, Jardim Tarumâ, com área de

A Prcfcitum de Manoel Ribu, considcmndo a AdjudicaçÀo
proposta pela Preg@in Municipâl e Equip€, c também o Parccer
Juddico dc seu DcpaíMmto Jüldico, rcma pública a Homologaçào
parcial do Processo Adminismtivo n" lll/2017 - Pregào Presencial
n'85/2017, fsvorável à proposta reduzidr por negociaçõês veÍbsis. de
autoÍia dâ proponetrle sdjudicatária Ellenco Soluçõcs p3r. Tmnspofle
[-tda., com s@ Ícspcctiia pÍoposB de prço. Objcto: Aquisiçio dc
veiculos novor, zcro quilômetÍo, pm atcndime»to às SecÍcErid de
Saúd.. Assistência Socirl e Adnrinistrâçâo Geml do Municipio. valor
tobl Slobrl dâ HomoloSação: RS 169.500,00. Homologado à cmprsa
l-:llenco soluçõcs pa6 TEnsponc Lda.. CNPJ: 04.t62.t11i0001.21.
Itcnl 2 . 0l vclculo Van, môrcâ lvfto, modelo Dâily Passagciros

- 45517, ano l0l7/:01t, paÊ no mínrmo 16 lugares. c dcmais cs-

^mcificaçôe 
conlbmc iàposta dc Prcços.

Mân@l Ribâs.PR.26 de outubro dc 1017.
ELIZABETH STIPP CAMILO

Prefeita

PREFEITURA MTJNICIPAL DE NOVA
SANTA BÁRBARA

AYISO§ I'E LICTTAÇÃO
PREGÀO PRE§ENCIÀL }i' 4]NOT7

Objeto: Regisro dc prcços pata Çventual aquisiçÀo dc femmenlal,
nrateÍi.is eléri@s, hidr{ulic6, de consmçâo, pintra, c outÍos, p@
manutcnçâo dar s@Íchris municiPâi§.

l.2ll,92mr, Lotc 02 - Conclusio da obra dc coNtruçâo de um!
unidadc cle Eduçação lnfanil - Tipo B, Nâ Rua Veedot Orlando
Santand.r, 707, com áre. dc l.2ll,92mr, Lot.0l . CônclusÀo d, obn
de Construção de uma unirJade de Educaçâo Infantil - Tipo B, Nâ Rua
Hcitor Pallu, 1.477, JaÍdim Tarume, Com árca dc 1.211,92, Em cm-
primento ao rcpassc dc acordo çom o Temo De Cornpromisso Pâc
291912(112 rcalizado com o FNDE/MEC, Confomlc espêcificaçõês
Tócnicss e Prcjetos. A Comissào dc Licitâções infoma que fica
agendâda a ab€tuE d6 p.oposbc dc prÊço no diô 3l de outubÍo dc
2017, às 14:00 horas, na sal. de Licitações da Prcfcitura dc Pimquara,
na 

^v. 
Cetulio Vsrgas, 1990 - Centro - PiÍaquara-PR.

TOMADA DE PREÇOS fi'4/2017

Objeto: Contntaçào de empreÉ paa a obra de Íefoma da lnidadc do
CISA Maccdo (Centro de inclusào Social do Adolcsccne), lealiada
na rua B€lo Horizonle, no J4 - Vila Macedo. Piraquâm/PR, com áÍca
çonsmlda dô cdificaçào de 254,43mr e da Quadn dc Espodcs de
J27.81n11, çonfomE espccificâçõcs contidd no ancxo I - Prcjclo
Básico. A gomissão de liçitâções infoma que fica agcndada a aber.
tura das propostcs de preço no dia.ll dc outubro de 2017, às 09
ho6, M sal. de Licrtâçôcs da PÍcfci@ de Piraquara. na Av. Ccrulro
Vârgâs, 1990 - Cênro - PiÉquaÉ-PR.

Piraquara-PR,27 dc oulubÍo dc 2017.
EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
I)rcsidentc da Comissão dc Licitüçio

Avrso DE RETIFIC^çÁO
coNcoRRÊNclÀ N'. 0672017

o MUNICiPIO DE PIRAQUARA roma público, pan co.
rheimmto dos inteÊssados, quc: No Aviso de Licihção. que bm
por objcto: Contrrtaçào rlc emprcsa pm crccuçtro dc Pavimentaçio
de vías uÍbrnas com *ryiços de tcrapluagem, drcnagem, meio-tio
dc concÍcto com sarjctaj rcforço do subleito com reia, sub-buc dc
hrih 44, bsc de brib grsdusda, imprimação, pintuÍa de ligaçâo,
Íevestimcnto com CBUQ, çclçads em CBUQ, râmp6 pâ.a PNE,
plsntio do gma, sinâliação veÉical, sinsliação hoÍizont.l, ensaios
tccnolóticos, sfliços conrplemqnlares e pl&as dc oba; Trccho: Rua
Gcrdau Ribeiro (cnlre A. Nilza Cciinski dc FaÍia e Rus Mário de
Jsus Sitrlcào); Rua Nova Jerusalém (êntr. Av. Antônio Meirelles
SobÍinho e Av Lirio Jscomel); Avenid. Lirio Jacomel (enre Rua
Avenor dc Soua Cosla âté o finâl da rua): Rua 

^ntonio 
valenSa

(cntre Rua da Paz c Rua Mário de.Íesus Simeâo) e Rua Emiliano
Conçalv6 da Silva (entÍê Ru Antônio Alccu ziclonkâ ê Rua MaÍio
de Jesus Simeão), publicado no Diário Oficial da Utriào - Scção 3, tr'
201 p9.235, na dota dê 27110/2017, ondc se lê "AbeÍtuÍa: 14 dc
dezembro de 2017, âs 09:00 hoÍas". Lcis-se: "30 de novembro dc
2017, às 09:00 hoEs".

PiÍaquaÍa-l'R,27 dc oulubro dc 2017.
EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Itcsidcnrc da Cornissâo dc Licilaçio

di, 17llll20l7.

dezoitos reais ê cinquanla e quatro centavos).
Infomaçôes ComplemcnbÍes: poderào seí oblidas cnl honiÍio de
expedicntc na PrcÍeitun Municipal de Nova Santâ Bárbaí!, sito à Rua
Walfredo Bixencoun de Momes n" 222. pelo fonc 4l-1266-8100, ou
por E-nrail: licitscao@nsb.pÍ.gov.br

PRECÃO ELETRÔIiICO N' 44l2OI?

Objeto: AquisiçÀo de EPI. Equipâmcntos de Proteçâo Individual,
pan os Agenh dc Endcmi6.
TiDo Mcnor prcço, por ircm.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTÀ DE PREÇOS: às 09h00min do
di. ló/ll/2017, poÍ mcio do Porul COMPRASNET ôhvés do iitc
hnp:/'M.compnsgovcmmenhi§.govbr - UASG . 985457.

Este demenb pode sú vqilic.do no endercço elerôoi@ htp://\rw.in.g@!r'ericihe]únl,
pelo código m012017103000181

Documenlo assinado digitalmcntc çonforme MP nr 2.100-2 de 24i0812001. quc inslilui a

lnfBestrutum de Chaves l'úblicâs llrililcira - ICP-Brasil.

e ss§cng € oi(o mil,
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PREFEITURA MUIXICIPAL

E§TSSCI ÚO FAftANÁ

PREGÃO PRT§ENTIAL NO 43/2017 . §RP
Processo Admínistrativo n.n 09312017

Objeto: Registro de pr€ços parã eventual aquisição de ferramenta§, materiais
elétricos, hidráulicos, de construção, pintura, e outtros, para manutenção das
secretarias municipais"

RECIBO DE RTTIRANÀ DE E§ITAL

A Empresa (Razão sociâI, üNPJ e endereço completo], retirou este Edital de Licitação e
ser inf*rmada de qualquer pelo e-mail

lo'" §u pelo tei/ fâx:t..:

NOVA §ANTA BARBARA

aos vfu / ji'i /20t7,

Carimbo Padronizado da Elnpresa

I[lr,§t $.$**/s$$§ df
n,ff §tL§§ffiÀ& §Âfi§#$ ffinÂ

$tua E rn lJ r Í L],>r, ir: t; | "li-"rtr i r i u*. I i;il
. q,_(.ntro _ Çl-íi iií; trfr{; I.;,3
t {-'.}trné,i& I'rt:c*p;*i . $ri{ i

1

Rua W*tÍredo l]ittencourt de Moraes n" 232, Cenlro, I 43. 3366.8100, ürl - 86,:50-CI00
Nova Santa Bárbera, Paraná - § - E-rnail * ljçitacap(jirrlb.Dr.gov.hr - ryryq,nsh.pr.gtl-v*hI

I



PREFNTURA MUNiCIPAL ,
NOVA SAhITA BARBARA
E§TÁT)Õ DCI PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 43/2017 . §RP
Processo Administrativo n." 09312A17

Objeto: Reglstro de preços para eventual aquislção de ferramentâ§, materiais
elétricos, hidráulicos, de construção, pintura, e outro§, para manutenção das
aecratarias municipais.

RECIBO DE RETIRAI'A DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pero ter/ Íax: @,q;,"ii{:,;' 'lç&'

';l /
-i J:

, ro, §s tÀ t zatt.

Carirnbo da Empresa
I

i*q

' ffi s, 026_ T$rrl§{}0 I _§§l
t.E: Süâi?3üSSa

oFlüü 2
FAP§LARn LTSA - EPP

R: Prea..Gatúlio Vargâs. S0B SL ÍU contro _ cÊp; eõ,iãdõõn"* 
,

! h 
^s§AÍ_pR-- 

-*- J

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nu ?22, Cenlro, f $.3266.8100, Xl - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - § - E-mail * IicitacaoúÍ)nsb.pr.gor,.br - wrvrv.usb.pr.gor'.br
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRTMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

cERflDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s)em anexo é reprodução
fieldo original que me foiapresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 231051201 7 às 1 8:04:05 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bda'l d34809abaa4e405c4c17eg3cf631 a'1'l d94c17b74ec2487209be08c
213dc4440Í6992c3c58í 6a1 b42d2612íc26b93647825305b91 9fa694520d127b8231ab1

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para OFICIO 2 PAPELARIA LTDA
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigor Art 1o. e 10o. § 10. da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até: 2310512018 às 17:52:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 712318

Código de Gontrole da Autenticação:

7 341 230 51 7 1 42 3460656-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www.azevedobastos. not. br

dú2.áb &:mt.

Fr'üiü{íi& dr RâFíiblier
Cor* ClÍ{

làdâ PBrüárÉ t*.. t.&&4,

rcP
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ALTsIlÀÇÀ* c«rFrtRÂTUAL N'r{r DÁ SocIEDAD§
Otr'ICIO 2 PÀPELARIÂ LTNÀ- * EPP

8u. A administradora §,{N§RÀ MIYI}KI YÂMÀüKÂ declara, sob as penas da là, cle

que não está impedidn de exercer a administraçâo da sociedade. poÍ lei especial, ou em
lirtude de condenaçãa crin:inal, ou por se en§ontrâr sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda quç temp*râriâ:neffe. o acesso â carsss públicos, ou por crime faliúentar.
de prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia populax,
côntrâ o sistema Í'inanc*irn nacional, contra nsrnas de defesa da concorrêncin, contra
as relnçÕss de consums. l'd pirblica. ou à propriedade;

P. Os sóçios poderâo. d* *fimum oc.ordo, lixar urna retirada mensal. a tituic ri*.'.pro
lahüre", observadas as tÍisposições regulam*ntârss p*rtinentes;

I0*. Ao término de cada exercicio social, ern 3l de dezembro, a administradora prestará
contâs justifieadas de sua administração, procedendo à elaboração do inveutário, do
i"ralanço patrimonial e balailço ,Je resulrado econômico. cabendo aos sóeias. na
proporção de sqas quotâs. os lucros ou perdas apurados;

{i

1 1"" Falecendo ou interditádo qualquer sócio, a sociedade continuará suas alividades
com os herdeiros e os sucessüres. Nãü sendo possivel ou inexistindo interess* desles ou
do sócio remanesrsnt*, {r v*lor de seus haveres smá apurado e liquidadü s&m base na
situcçâo pakimonial dn saciedade" à data da resolução, veri{icadâ em balânço
especialmente levantado ;

l2o. Fica eleito o fora de Âssaí, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrata.

por estarem justos e ccntratado§. lâr,ram, datam e assinarn ü prÊssnte instrumenlo em
vias de igual teor e formn, e se obrigarn Íielmsnte por si e seus herdeiros a

todos os ssus termüs.

Assal {PR}, 08 de §etembro de 2.015.

Yamai:ka

&*^al.*fuyq#^
§andra §'{iyuki Yautanka
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fe.

Este documento foi emitido em 1710512017 às 16:13:50 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b3fbc77cccd97bc6ef6c9da58090c1f29da741852e6eee5eeca1 a762b61
aell6940f6992c3c5816a1b42d2612fc26b93668455d54e'l b2b'1 bab79e1 420ff8563d3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para OFICIO 2 PAPELARIA LTDA
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: í6/05/20í8 às 04:46:57 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 706925

Código de Controle da Autenticação:

7341150517 I 41 91 30875 -1 a 73411505í 7í 41 9í 30875-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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GllPl ; 04.026.15110001-0ú
n. PÍGs. GGulll! Urr00s, 0t8, Sala 0l
ls§aí-P0ÍanÍ

l1l§G.EST. : 002JrBECI-0t
IclGtorG f8 - 0262-2913
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Ofício 2 Papelaria

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO

Pregôo Presenciol N" 43l20I7 - SRP

Prezodos Senhores:

oFÍclo 2 PAPELARIA LTDA., inscrito no CNPJ no 04.026.75710001-05,
por intermédio de suo sócio-odministrodoro o Sro. SANDRA MIYUKI
YAMAOKA, portodoro do RG no ,l0.758.584-2-SESP/PR e do CPF no

053.599.499-02, decloro que "Afende PlenomenÍe" oos requisitos de
Hobilitoçõo, conforme exigido pelo inciso Vll, do ortigo 40 do Lei Federol no

10.520, de 17 de julho de 2002.

ASSAI, I4 DE NOVEMBRO DE 2017

J' or tt

-

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA.
SANDRA MIYUKI YAMAOKA
SOCIA-ADMINISTRADORA
RG: I 0.758.584-2-5ESP/PR

CPF: 053.599 .499-02

lE+.ozs.7 s?iooo,,l -o 5'v '!?l'É:90217366-83

oFiclo 2
PAPEI-,ARIA LTDA' EPP

r:- 
%:13"iÊ§til[ã''ffiB i' :
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OTIGI O 2 PAPT1ARIA ITIIA.
GllPl : 04.826.Iã110001-05
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frssai - Parrná

lll§8.tSI. r 9Bllrl06-[S
IclGÍonú 4t - XlS2-2gIS
Imalt 0Ítui02[a[Glf, r:a@um0il.c0m

Ofício 2 Papelaria

ANEXO VI

DECTARAÇÃO COMPROBATóRIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregôo Presenciol No 4312017 - SRP

Decloromos poro os efeitos do disposto no Lei Complementor no

123, de l4 de dezembro de 2006, que o Empreso OFíC|O 2 PAPELARIA
LTDA., CNPJ no 04.026.7571000,|-05, esto enquodrodo no cotegorio
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, bem como nõo estó incluído nos hipóteses
do §4o do ort. 3o do Lei Complementor no 123, de 14 de dezembro de
2006.

ASSAí, I4 DE NOVEMBRO DE 2017 .

í)
OFíCIO 2 PA ELARIA LTDA.
SANDRA MIYUKI YAMAOKA
SOCIA-ADMINISTRADORA
RG: I 0.758.584-2-SESP/PR

CPF: 053.599.499-02

tê4"$ãG.?s?Ísoot -s§§

t.E:90217366-83
oriclo 2

PAPELÂRN LTDA - ETP

R: Pres. Getúlio Vargas, 908'SL I
Centro - CÊP; S6'22t1-ÚÜ0 ã: - ASSAI - PR *r

0Íicio 2 Prlslariâ Ltúâ





603GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srSTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA páoina: 0oí / oo1
CertiÍicamos que as informaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nêsta Junta Comercial e sâo vigentes
na data da sua expedição.

Empresarial
OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRH LIMITADA

Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 20440788-9

Para veflficar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e inÍorme o número 177054.018 na Consulta dê Autenticidade
Consulta disponivêl por 30 dias

Obieto Social
COMERCIO VAREJTSTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAIS DDÁTrcOS E PEDAGÓGrcO§, BRINOUEDOS
PEDAGÓGICOS, BRINOUEDOS, JOGOS E ARTIGOS HECREATIVOS, LIVROS EM GERAL, EMBALAGENS EM GERAL,
MATERIAIS E EOUIPAMENTOS ESPORTIVOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS E UTENSíLrcS DE COPA E COZINHA,
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, UATERIAIS DE ARTESANATO, MATERIAIS ELÉTRrcOS, MATERIAIS DE CONSTBUÇÃO,
TINTAS RESIDENCIAIS E AUTOMOTIVAS, EOI.IIPAMENTOS E SUPBIMENTOS DE INFOSMATICA, EOUIPAMENTOS E

MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIATS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODOI.ITOLÓGrcOS, EOUIPAMENTOS E

MATERTATS PARA FIS|OTERAP|A EOUTPAMENTOS DE TELEFONTA E COTITUNICAÇÃO, EUTnOOOMÉSTTCOS,
ELETROELETRÔHrcOS, EOUIPAMET.ITOS DE ÁUÍXO E VíDEO, INSTRUME}.ITOS MUSICAIS, GÊNEROS ALIMENTíCIOS,
MOVEIS, FEBRAiíET.TTAS, CALÇADOS E CONFECçOES EM GERAL, TECIDOS, CORTINAS E PERSIANAS, PNEUMÁTICOS E

cÂMARAS-DE-AR, LUBRIF|CANTES EM GERAL, pEÇAs E AcESsóRrcs PAHA vEícuLos AUToiroroRES, p_EÇAs E
ACESSÓBIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAçÃO, PLANTAS
E FLOBES NATURATS,SEMENTES E MUDAS PARAJARDINAGEM, ARTIGOS MÉDrcOS E ORTOPÉDrcOS, RECABGA DE

DE FOTOCÓHAS E ENCADERNAÇOES.

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, cEP)
RUA PRES. GETULIO

CARTUCHOS E TONERS PARA EQUIPAMENTOS DE E

Capital: R$ í).000,00
(CINOUENTA MIL REAIS)

CNPJ

04.026.7571000í-05

Data de Arquivamento do
Alo Constitutivo

29t08t2000

Data de lnício
de Atividade

01/09/2000

Prazo de DuÍação

lndeterminado
Capital lntegralizado: B$
(CINOUENTA MIL REAIS)

Sócios/Participação
Nome/CPF ou CNPJ

SEBGIO MINOBU YA'IIAOKA
487.697.389{4

SANORA MIYUK] YAMAOKA

053.599.499-02

Último Arquivamento

Dala: 1í109/20í5 Número: 20155474880

Ato: ALTERAçÃO

EVENTO (S): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPBESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOiESTATUTO

CURITIBA - PR, 30 de outubro de 2017
17t705401-8

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

50.000,00 Empresa de pequêno porte

no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Participacão no capltal íRS) Esoécie de Sócio Administrador

Microempresa ou
Empresa de Pêqueno Porte

(Lei ne 123/ã06)

25.000,00 socto

25,000,00 soclo

Término do
Mandato

xxxxxxxxxx

AdminlstÍador XXXXXXXXXX

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

Documento Asslnado Digitâlmente 3Ol 10120',7
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. 1 70/0001 -99Prcídênoàdà ReÉbli@

CàeCrvil
MddaProviíó.r.N2.2@-2. .. -' ã;";#;;:.ili '' Você deve instalar o certiÍcado da JUCEPAR

www.juntacomercral. pr. gov. br/cêrtiÍicado

'Mç-"





PR EFEI TU RA IVIUN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRnruÁ

PREGÃO PRESENCTAL NO 43/20í7 . SRP
Processo Administrativo n.o 09312017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de ferramentas, materiais
e!étricos, hidráulicos, de construção, pintura, e outros, para manutenção das
secretarias municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
a ser informada de

ti0{

,^, qualquer alteração pelo e-mail
ou pelo tel/ fax: (4A'a - ^ ''?9rÇ

"o"J4 rJJ rzon

Carimbo Pad da Empresa

ü4.026.7 57!fiaoÍ -0ã',1
t.E: 9021796&88

OFíCIO 2
PAPEIáR'A LTDA - EPP

R: Pres.. Getúíio Vargas, gCg SL íu conrro _ cÊp; oõ.aão-õõo"- 
,_

i.ü AssAÍ_ pR-- -*- J

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Z 43.3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(Dnsb.pr.eov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br





lCfiÂE firal)
PÍlncipsl

4789099
Secundária

3314701., 3314710, 4530703.
4530705, 4541205, 4623109,
46427 02, 467 9601, 4686902,
4732600,4
474400t,4
477t704.4 7

PARA USO EXCLUSTVO DA.'U[ÍrA COMERCIAL
JI'ITTÀ COMERCIÀI. DO ESTÀDO DO PÀRÀt{Á - SEDE

CERTIFICO O REGI9TRO BIí t7/08/20L6 16:04 sOB N' 2016{9
PROToCoLo: 1611911,1118 DE L7/08/20L6. cóDrOO DB
11601528270. NIRB:,11106116863.
GUSTÀVO ÀZEVBDO PINTO - t.ÍB

IJibêrtad Eoqrur
SBCRETÁRIÀ-GERÀú

clrRrrrBÀ, L7/08/20L5
ffi . eoDrêtafâci1.Pr. gov.br

lca sujêlEo à cooprovação ds 6ur

Secretarla da Mlcro € psguena Emprêsâ
S€crstarla da Raclonaltzação ê SlmpltÍlcaçáo
DepaÊamento d€ Rêglstro Empresarlal o lntegrâçâo

ü,,

REQUERTMENTO DE EMPRESÁR|O
Folhas U3

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMERCIO VARE'ISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,
COMERCIO VABEjISTA DE PRODUTOS PARA PISCINAS, COMERCIO VARE'ISTA DE PEçAS E

ACESSÔRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VARE ISTA DE ARTIGOS DO

VESTUÁRtO E AcEsSóRtOS, CoMERCtO VAREJTSTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA

OE MATERIAL ELÉTRICO,

!
col ErciÀt
PÂn^,hür(

Môsculino Comunhãô Unive15ôl

MARIA EI.AINÊ CONTATO PINTOELCIO AZEVEDO PINTO

2 7/0 1/198 3

xxx

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS
- ís. àv,

333

xxx CENTRO 86210-000

PR

declâr€, §ob âs psnas da lel, não ôstar lmpodldo dê sxoÍcêr atlvldâde empnEsárlâ, que náo possul outrc rêglstr! ds
emprssárlo a roquen

OO2 . ALTERAçÀO

xxx

GUSTAVO AZEVEDO PINTO. ME

RUA BARÀO DE ANTONINA 302

xxx CENTRO

Jatalzinho PR BRASIL

?00,000,00 duzentos mil

08.688,r.31/0001-ls15/03/2007

08/08/2016

I fi ilil lll[ ril liil lfil llffi lliff llil llil lllll llil ]lll lllll ilil ffi Ilil llll

PR1160000359375_t _t_

À vall,dade deéE6 docr:DêtlEo, a€ fuopresao, fr
Inforaârrdo ÉêuE reEpêcElvoa códlgoa de veritlcação

cldado no6 r€spêcEivoE porEêia

41106r16863

AZEVEDO PINTO

PR

ALTERACAO DÉ DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL}

L9flfumEN I u lctP lcotJlc(] r.)o t4uNrLrPlo [u50 0a

I 862ro-ooo I ooezzo-jataizinho
l!ntô .LorrlerclôrlBAIBRO/D15TR ÍTO

VAIOR TX) CAPIIAL. R'

I



Em Tedo

üolrTÀ colrERcrÀrJ Do BsrÀDo po plnaxÁ - ssos

cBRTIRIco o REGI8TRO st L7/08/20L6 16:0{ so8 N' 2016{91U{
PROTOCOÍrO: 16{911{118 DB L7/08/20L6. CóDrgO DB \rERrrrCÀçÃO3
11601528270. NIRE: {1106116863.
OUETÀVO ÀZEVBDO PINTO . IíB

Llbêrtad BoguÉ
SBCRETÁRIÀ.GBRÀI.

guRrTrBÀ, L7/08/2OL6
wsw, €uprosâlacil. pr. gov. br

À valÍdade dêEEê docuo,ênEo, .ê iupracso, fLca suj€ito à conprovação dG aua autenticldade noa reepêcElvoÉ porEâi6.
Infor:üando Bêu6 reapoetivos c6digor de verificação

I

de 2016
PINTO

Por


