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REGISTRO DE PREçO

oBJETo - Aquisição de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros, para manutenção das secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PRoPosrAS: das 08:00 horas do dia zzt1ot2013 às 07hs9min
do dia 1211112013.
ABERTURA DAs PRoPosrAS: das 08:00 horas às 09h59min da úia 1zt11tzo13.
tNicto ol sessÃo DE DISPUTA Oe eneçost à" io,oo horas do dia12t11t2013.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no línk - licitações,'

ESTADo oo paReNÁ

VALOR MÁXIMO R$ 97.584,00 (noventa e sete mit,
quinhentos e oitenta e quatro reais).

NOVA SANTA BARBARA

VOLUME I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.oov.br - www.nsb.or.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA " 002
ESTADO DO PARANÁ

CI

ABERTURA DAS PROPOS TAS : das 08:00 horas às 09h59mi n do dia 12111t2013.rNicto DA SESSÃO DE DtSPUTA DE PREÇOS: às í0:00 horas do dia 12111t2013.LOCAL: www.bll.orq.br .,Acesso ldentiÍicado no link - licitações"
DOTA Ão-

VALOR MAXIMO R$ 97.584,00 (noventa e sete milquinhentos e oitenta e quatro reais )
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, A 43. 3266.g1 00, E - 86.250-000
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REGISTRO DE PREçO

9-BjETO - Aquisição de equipamentos de informática, materiaispermanentes e outros, para manuienção das sec.etariãs ü-uli"iprl".

ff:i"?Ii#rX3DAs 
pRoposrAS: das 08:00 horas do dia 22t10t2013 às ,Thsemin

DoTAÇÓES

Fonte de recurso
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Nova Santa Bárbara, paraná - E - E-mails - Iicilacao(ônsb.pr.qov.br - www. nsb pr.qov br
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ESTADo oo penaNÁ L.c. Ztt

coRRESPoHoÊructa INTERNA - N"

DE:SECRETARIA DE SERVIços eúalrcos tNTERNos

PARA:SETOR DE LIC|TAçÕes

Nova Santa Bárbara, 01 de julho de 2.013

Tem o presente à finalidade de solicitar que seja aberto procedimento

licitatório para aquisição de materiais permanente, conforme especiÍicações anexas,

para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos lnternos.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente,

lEstã)iio *í.orgaío
Secretário de Serviços Públicos lnternos

L la T

o l;Ju,)j

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cento, Z 43.3266.1222,8 - E6.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - E Site - www.nsb.pr.sov.br
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PREFEIIURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADoDopanaNÁ

MATERIAIS PERMANENTE - SEcRETARIA DE sERvtÇos pústrcos
INTERNOS

004

Item ção dos ProdutosDescri Qtde Unid. Preço
Unit.

Valor
Total01

poliuteretano injetado integral skin,
gulagem de altura
ica. Cor a definir

rti

Ac oE RA s cE RET
G RATOR A oc M B RA o conchaÇ

S u am com mop OSs
dp ro ao nap rbo ad Steç

rab S fixOSço streve do em

mecanismo de re
de assento mecân

05 260,00 1.300,00

02
teclado rehátil 900x750x750mm _
tampo em MDF com lgmm de
espessura com acabamento mas
duas faces em laminado melamínico
texturizado de baixa pressão (Bp).
Painel frontal com í Smm de
espessura com acabamento nas
duas faces em laminado melamínico
texturizado (BP). Estrutura metálica
com tratamento antiferrugem. MESA
ESCRIVANINHA para escritório com
gaveteiro, tampo em Bp 1gmm, com
p9ILd" PVC modeto post - forming
(180o), laterais e bases em BÉ
'l8mm com fita de borda, enquanto
que nas prateleiras, portas e frentes
das gavetas em Bp 1 5mm.
Estruturas e puxadores na cor
alumínio e tampos e gavetas nas
cores cinza e verde. Medidas 1,25 x
075 x 0,75 cm gaveteiro 0,375 x
0,44 x 0,330cm. CONEXÃO s/
Painel Frontal 750x750 mm - tampo
em MBP revestido 18 mm.
SUPORTE PARA GABINETE
260x400x450mm com rodízio e com
bordas laterais em PVC. Cor Verde
e Cinza.

MESA PART cOMPUTADOR c/ 01 Conjunto 950,00 950,00

03 RA JATO DE TINTA
com velocidade de impressão até l6
PPM em preto e até '12 ppM em
colorido, resolução em preto de até
600 dpi e colorido até 4800x.1200,

IMPRESSO

USB 2.0, volta em bivolt

Unid 160,00

,00

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222 , Centro, 8 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Sanra
Bárban, Paraná - E Site - www.nsb.or.sov.br
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*

dupla, com

Unid

01 160,00

TOTAL.



NOVA SANTA BARBARA
PRII-E,I I URA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

vt

Rua Walfiedo BitÍencouÍ de Moraes no 222, CentÍo, t 43 - 3266.1222. E - 86.250-000 -Nova Santa 3

Item Descrição dos Produtos Qtde Unid. Preço
Unit.

Valor
Total

AR CONDICIONADO SPLIT DE
18.OOO BTUS AR QUENTE/FRIO.
Capacidade de í8 mil Btus, Cor
branco, consumo aproximado de
energia para aquecim enlo 34,524
W, consumo aproximado de energia
para resfriamento 34,524. Com
painel eletrônico, saída de at
regulável, funçÕes de refrigeração,
aquecimento, desumidificação e
ventilação. Potência de 1644 W,
vazâo de ar de 800 m3/h,
dimensões da unidade interna
(AxLxP): 313 x 920 x 223 mm e
peso de 12k9. Dimensôes da
unidade e*erna (AxLxP): 637x
830x285 mm e peso de 49k9.
Garantia de no mínimo 2 anos.
(Deverá ser instalado no local a ser
indicado

Unid 3.500,00 7.000,00

02 AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO

BTUS - Ar quente/frio. Capacidade
de 9.000 BTUs/h,cor branco,
funçoes de refrigeração,
aquecimento, desumidificação e
ventilação, potência de 821 W,
vazão de ar de 460m3/h, dimensões
da unidade interna (AxLxP):
252x750x192mm, peso da unidade
interna de 8kg, dimensÕes da
unidade externa (AxLxP):
482x715x240mm, peso da unidade
externa de 27k9, consumo de
energia mensal de 17,2kWh/mês.
Garantia de no mínimo 2 anos.
(Deverá ser instalado no local a ser
indicado).

03 í.500,00 4.500,00

TOTAL R$ 11.500,00

Bárbara, Paraná - El Site - 4try1v.nsb.pr.qov.br

.0n5

01

).

02

Unid

b-qb,o



.0n6

I B
tat

n
a T

A
PR URA OO

REI, DEP

rvluNrcíPto
REçOs.

PRAZO Irr a 11^llTlA: 12 Meses do Íôbíicante
Pn .:o - 15

DE NOVA SANTA BARBARA

Co 013

RIO BR DI UIDORA

José Luiz B o

43 9645 0900

ói 68 - Salâ 03 ' Cotnélto PÍacórlo - Paràná - C€P 116.lg)'000'Te

I

I

I

lT: rr+.:z oot-oV

03
00

salaI ''i. óp

Unitário TotalItem I Qr.i. Descrição

Rs 3.4s0,00Rs 3.4s0,00
Ar Condicionado Split High Wall 18000BTUs Quente/Frio

220v Consul Bem Esta r01 03

RS 3.4so,ooTOTAL DA PROPOSTA

,ÔRÂ
or.r14.32§/(x)O1-02'lt 90.sS6909-9r

---'l
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.009PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walter Gurmaráes da Costa nô 512, A «q 3266j222 C.N.P.J. N.o 95.561 .080/OOO1-60

E-mail. pÍrnsbíae4lq4e!0.b! - Nova Santa Báóara - Paraná

ESCOLA MUN. MAR|A DA CONCETÇÃO KASECKER
Rua. Walftedo Bittencourt de Morâes no 760, A (43) 3266.1498

E-mail: escolanrck_nsb@hotmail.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPOND ÉNCIA INTERNA

Tem o presente a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a compra de

Material Permanente para a Escola Municipal Maria da Conceiçáo Kasecker.

Sendo o que se apresenta para o momento, e esperando contar com o vosso

pronto atendimento, subscrevo-me.

Atenciosamente

aS***-nmLa,. nJo,L'og
Daiane Sqtiôto do Síbn

Diretora

Gd.{h 
*

e*p
tw

N.o 17120í 3

Data:1710712013

PARA: Secretaria de Servíços Públicos lnternos - SeÍor de Licitação

ASSUNTO: Compra de Material Permanente

Recebido por:
Nome ura Data

Jt,eLl

DE: ESCOLÁ MUN|C\PAL MARTA DA CONCETçÃO KASECKER
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Material Permanente (20 Semestre de 2013)

Item Descrição Previsã

ode
Compr

a

Preço

unitário
Preço Total

ARMÁR|O EM AÇO - para vestiário, corn l2ltaos,
com pitão para cadeado. Dimensões: 1,98 m de
altura, 0,91 m de largura e 0,42 m de
profundidade.

02 Unid. R$ 789,00 R$ 1.578,00

2 SUPORTE - para TV 29' (monitor Educacional).

Confeccionado em aç0. Para utilização em sala

de aula.

05 R$ 85,00

R$ 425,00

BEBEDOURO DE PRESSÃO c/ Conjugado em

aço e inox PCA
02 Unid R$ 799,00

4 MAQUINA DE ALGODÃO doce industrial ern ap
e inox

01 R$ 880,00

R$ 880,00

10 FOTOCOPIADORA A LASER

MONOCROMATICA - COM CAPACIDADE DE

19 COPIAS POR MINUTOPROCESSAMENTO

DE IMAGEM A SECO BICOMPONENTE.

TECNOLOGIA LASER, LEITURA DE ORIGINAIS

ATRAVES DE MESA DE

DTGTTALTZAÇÃO RESOLUÇÃO DE 600

DPICAPACIDADE PARA FORMATOS DE

PAPEL A5 ATE A3ZOM DE 50 - 2OO% (EM

TNCREMENTOS DE 1%)04 REDUÇÓES: 50%,

65Yo78Y0,93%. 03 AMPLTAÇÔeS: Q1o/,, t29o/oE

155%. TEMPO DE AQUECIMENTO INFERIOR A

1O SEGUNDOS PRIMEIRA COPIA INFERIOR A

6,5 SEGUNDOS. MEMORIA INTERNA DE

I6MB.BANDEJA PADRAO PARA 250

FOLHAS. VOLTAGEM 120 VOLTS/60

HZ. PAINEL DE CONTROLE LCD COM 4

LINHAS, LINGUAGEM EM

PORTUGUÊS. CARTUCHO DE TONER PARA

APROX. 9.OOO COPIAS REVELADOR E
CTLTNDRO COM DURAÇÃo DE 60.000 CoP|AS

APROXIMADAMENTE VERIFICAR

Unid

R$ 3.800,00

tJ. COMPUTADOR COMPLETO COM:
-processador de dois núcleos, 3.06 ghz, 4 mb

cachê e controlador gráÍico integrado

02 Unid R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes 8 43. 3266.1498. I - 86.250-000 - Nova Santa Brirbara" Paraná - 1

ESCOLA MUNTCIPAL MARTA DA CONCEIçÃO KASECKER
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Unid

1

Unid

R$ 1 598,00

Unid

§
7

01 R$ 3.800,00
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ESCOLA MUNTCTPAL MARTA DA CONCETçÃO KASECKER
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

-placa mãê com vídeo on, som de alta deÍinição,
rede í0/100/1000 integrada, 2 soquetes ddr3,'l
slot pci express'16x, 2 slots pci, 1 slot pci 'lx.

-02 módulos de memória 2 gb cada
-hard disk (hd) 5009b sata2 7200rpm
-gravador de dvd preto sata2 20x52x32x52

nabinete 4baias preto com fonte atx 450w
- leitor de cartoes de memória intemo 32x1 com
usb 2.0
-teclado preto padrão abnt2
-mouse optical preto com scroll
- nobreak 700 va/1í0 volts, 4 tomadas padrá0,
microprocessado,

rendimento/autonomia de 25 minutos
- monitor lcd 18,5" widescreen cor preto
- pixel pitch: 0,3 mm
- brilho: 250 cdlm2
-relação de conkaste : 30000:'l (relação de
contraste dÍnâmico)
- tempo de resposta do monitor : 5 ms
- ângulo de visão horizontal: '1700

- ângulo de visão vertical: í600
- freqüência de varredura horizontal: 30 k - 80 khz
- freqüência de vanedura vertical: 55 - 75 hz
- resolução máxima: 1360 x 768 @ 60 hz
- suporte de cores: maior que 16 milhoes
- conectores de vídeo: analógico (rgb)

- dcb (amplificação dinâmica de cores)
- dcr (relação de contraste dinâmica)
- fonte: intema
- consumo: ligado <25 watts - standby <'l watts
- voltagem: bivolt

ROTEADOR WRELESS s4MBPS 802.íí B/G

coM
- duas antenas Íixas omnidirecional 2dbi
- 4 poías rj45 '10/1O0mbps tull duplex (lan), 1 rj45
10/100mbps (wan)
- padrão ieee 802.119/b, 802.3u, 802.3, 802.'lx,
802.1 1i/e
- segurança : wep/wpaÁrpa2, spi Íirewall, dos
prevention

- Íunçoes vpn
- leds indicador: power, dmz, wireless, intemet, lan

123 4
- tecnologia rangebooster
- isolamento de usuarios wireless

01 Unid 400,00 400,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes 8 43 .3266.1498.8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4 ParaÍrá - 2

16.



i
ESCOLA MUNTCTPAL MARTA DA CONCETÇÃO KASECKER

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

- modo wds
- adaptador bivolt

17. MONITOR EDUCACIONAL - Tela Ptana 29 COM
Entrada usb para uso de pen drives - Closed
caption: Sleep timer: permite ajustar um tempo
para que a TV desligue sozinha. Timer: permite
programar a TV para ligar e/ou desligar num
horário específico. Liga/Desliga automálico. Menu:
inglês, português, espanhol e francês.
Programação automática de canais. Relógio.
Calendário. Controle remoto. Ajuste da imagem:
Brilho, Cor, Contraste, Nitidez. Efeitos de áudio:
Função Mute - silêncio instantâneo. Canais pré-
selecionados: programação de canais favoritos.
AltoJalantes integrados. lndicador de nível de
sinal: sintonia Íina DADOS TECNICOS:
Alimentagão: bivolt. Consumo aprox. de energia:
108 kwh. Potência: 2x3 Waüs RMS. Sistema de
cor: PAL-M, PAL-N, Auto e NTSC. Diagonal
visual: 66,9 cm 3 anos de garantia, Gabinete
laranja ou azul .

INCLUSÃO DO LOGOTIPO DA PREFEITURA NA
IMAGEM APOS LIGAR

02 Unid. 1.000,00 2.000,00

18 lmpresso ra HP Laser Jet Tonner 35A VERIFICAR I V ,lt0 85c@
19 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX C/

CONTROLE ELETRÔNICO -CAPACIDADE DE
4291 - Especificações Técnicas: Capacidade
bruta total (L) 441 - Capacidade de
armazenagem total (L) 429 - Capacidade de
armazenagem do refrigerador (L) 329 -

Capacidade de armazenagem do freezer (L) 100

- Tensão Voltagem 1 10V - Dimensões: Altura
1,89 Metros / Largura: 71,00 Centímetros
ProÍundidade: 68,00 Centímetros
Peso: 90,00 Quilos

01 Unid 2.600,00 2.600,00

I

,b, '?-âr, oô
TOTAL WW

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes I 43. 3266.1498, B - 86.250-000 - Nova Santa Btubar4 Parará - 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA . O 12
Av.: WalÍredo Bittencourt Moraes,222, t (43) 32ú.1222 C.N-PJ N'95 561 '080/000'l-ô0

DEPARTAMENTO MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Ouadros,200, I (43) 3266-í033 -

E-mail: dep educâ@nsb.pr.9ov.br - Nova Santa BáÍbaÍa - PaÍaná

CORRESPONDENCIA INTE RNA

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTARA

N" 96/2013

DaÍa: 1710'7 12013

PARA.. SETOR DE LICITAÇOES.

ASSTINTO : COMPRAS - Moterial Permanente

o presente tem a finalidade de encamiúar a vossa seúoria a lista de

Material Permanente para o Depto. de Educação'

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me'

Atenciosamente

i9raz do €tna
Secretiíria de Educação, Esporte e Cultura'

fi1o?rt\O^,.^-t
ome

Recebido por:



PREFEITURA MUNICIPAL . 013

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO
DEIARTAMENTo MUNTcIrAL DE EDUCAÇÃo, psponre E cULTURA.

Material Permanente

Item Descrição Qüant. Unid Valor
Unit

Vâlor
Total

I ARIITTIRJO 02 PORTAS de aço com chave
e 3 prateleiras na cor cinza claro. Medidas:
0,35 x 0,70 x 1,70 cm.

0l Unid 420,00 420,00
2 BICICLETA aro 26 com l8 marchas 02 Unid 320.00 640,00

TOTAL t060,00

SOLICITANTE

SECRETÁRIA DE
EDACÁÇÃO

DEPTO. DE
COMPRAS

ÁTENDIDO

NOIITE Maria Goreth
Schulthais

Simoni Ap' Braz
de Lima

NF

ÁSSINATURA

\A5o-rln-r,(>^flr*,
Valor

DATA 15/07/2013 ,tslvfz* Data
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walter Guimarães da Cosra n" 512. a 43.3266.1222 C.N.p.J. N.. 95.56 t.080/0001.60

E-mail: pq45[194[494fu - Nova Santa Bárbara - paraná

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO rXranul. "NoÊMIA
BITTENCOURT CARNEIRO".

Rua: walfredo Bittencourt Moraes No 1025, (43) 3266-ll-75 - email:cmeinsbarbara@gmail.com
Nova Santa Biirbara - Pr

C orrespondência Interna

leq
:n14

DE: Centro Municipal de Educação lnfantil "Noêmia B, Carneiro". DaÍa: 18/0712013

ASSUNTO: Licitações

PARA: Setor de Licitações N'09/2013

Venho por meio desta comunicar a Vsu que estou enviando os pedidos de materiais
permanente para serem licitados e suprir as necessidades deste estabelecimento de ensino.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente

I

Lucinéia Quintino Mendes

Chefe de Divisão de Ensino lnfantil
Portaria no.005/12

Simone Ap" Braz de Lima

Secretária de Educação
Ato: Port 104111 Doe 0810212011

6tO(ar
Nome atu Data

_19,:!_,_DRecebido por:



.0r5

LICITAçÃO DE COMPRA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
..NOEMIA B. CARNEIRO''.

MATERIAL PERMANENTE

VALOR

TOTAL

179,00

559,80

600,00

240,00

476,40

849,99

450,00

ITEM QUANT UNIO VALOR

UNIT.
1 adeira de ProÍessor - Cadeira sem Porta

Livros e sem braço, em tubo 3/4 de Aço com
Pintura epóxi, Cor Preta, assento medindo
38x40 e encosto medindo 28x33 em madeira
compensada, espuma injetada ou Laminada,

c

revestida em Couro Eco rco

02 Unid 89,50

2 Carpete: superfície 100% poliéster, base 1OO%
polipropileno, 23% de tratamento para

ão. Medindo: 1.50 x 2.00conserva

02 Unid 279,90

3 trocador: feita em MDF, 4 gavetas, ,

Medidas: Altura: 93,0 cm, Largura: Í44,0 cm,
Profundidade: 49,5 cm.

Cômoda 01 360.00

4 esa de Professor - Tampo em aglomerado
medindo 1160x500x18mm, revestido laminado
decorativo (fórmica), painel frontal revestido em
laminado melaminico de baixa pressâo Bp de
18 mm, estrutura confeccionada em tubo
industrial de 7/8 com sistema antÉferruginoso, e
pintado com tinta epóxi a pó, ponteiras tipo bola
em polipropileno de alta resistência nas
extremidades. Com acabamento perfeito. Sem
gavetas. Comprimento: 1200 mm Alturai 750
mm.

M 02 Unid 300,00

5 Rádio portátil AM/FM Vicini com entrada USB
e Auxiliar, Reproduçáo de Áudio MP3, Cartão
de Memória SD, Displây LCD, Função
Gravador, Hora e Alarme - VC-5060

02 Unid

l6e oo

r20Éü

39,7012

.\-........--

Tatame: em EVA com encaixe - borracha para
xercícios físicos - 100x100cm

e 1cm de espessura - co

Unid6

7 Televisor em cores 29", entrada
videocomponente para DVD. Digital Comb.
Filter- processa digitalmente os sinais de brilho
e cores, reproduzindo nitidamente

torno das cores.Controle
Remoto para TV /DVD.Estéreo / SAP. Cores
Personalizadas Picture Menu. Função Wabe Up
(Despertado0.Timer Programável.2 entradas de
Audio e Vídeo.Saída de Áudio e vídeo. Funçáo,

çado cl

Tela Plana Slim. Garantia de 01 ano

de
ens

Modu
realça

01 Unid 849,99

Unid10Triciclo: com material em polietileno, assento

elétrica, dimensões aproximadas: (L x A x P): 4'l
x41 x 59 cm.

rodas material lep
a m ixa distância do châo,

Ventilador de Parede - cor preta, potência
210w, Comprimento 66,'lcm, largura 23,4, altura
58,6, trava de sêgurança, tipo de acionamento
botão, silencioso, trava de segurança, níveis de
velocidade 3, ajuste de velocrdade, ajuste de

03 Unid 152,00 456.00

I

360,00

DESCRTçAO

Unid

.--.--

8.

o
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inaçáo, quantidade de hélices:3, material
N/E, grade removível, fusivel de segurança,

voltagem 1 lovlts

incl

rotaÇão- 1 430 RPM
TOTAL.

SOLICITÁNTE DIV LICITAÇÃO

NOME Lucinéia Quintino Mendesn -/- v
ASSINATURÁ Jíttràw Uí*r/t< íar

DATA l_/ I
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

PARA: SSPI- DIVISÃO DE COMPRAS

LOTE !- TIATERIAL PERMANENTE
ESCRçÃO DE MATERTATS OU SERVIÇOS

Item

02

Unid Preço
máximo
Unitário

Preço
áximo
Total

01 BERçO - Medidas: Comp. 1530 mm X Larg. 750 mm X

All. 1274 mm X Alt.

DescriÉo:
Cabeceiras fabricadas em MDF de alta resistência

mecânica, com superfície e bordas lisas e arredondadas.

O estrado em madeira maciça, com sistema de fixaÉo
por parafusos e buchas, com altura regulável. Dois

RodlzÍos livres e dois com traves de segurança.

Cor: Branca

20 Unid 367,00 7.340,00

Fogão 6 Bocas - Tampa de vidro Tempêrado
- Grades duplas com arames únicos
- Mesa em lnox de fácil limpeza
- Mesa sobreposta sem furaÉo
- lndicâçáo das bocas estampadas na mesa

- 2 Quêimadores gigantes

- Queimadores em alumínio com capas esmaltedas

- Acendimento automático totel (mesa e forno)

- Botões removÍveis
- Botiio de controle de temperatura do Íomo
- Fomo Autolimpante (a 290'C)
- Válvula de segurança do fomo
- Porta do forno com parade intermediária e visor amplo

- Vidro duplo na porta do Íomo
- Puxador do fomo em metel
- Esmalte antiaderente na porta do forno

- Prateleira do forno com 3 regulagens na altura

- Pés altos - Alture
88,00 Cêntimetros
Largura

77,00 Centimetros
Protundidade

60,00 Centimetros

01 Unid 600,00 600,00

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Cento, 7 43. 3266-1222' I - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara, Pardná - El - E-mail - licitacaonsb@email.com - Site - www.nsb.or.gov.br
1

NOVA SANTA BARBARA

DE: Centro Municipal de Educação lnfanül
Noêmia BittencouÉ Carneiro

PREVISÃO DE COMPRAS PARA O 2(, SEMESTRE DE 2Oí3

Descrição Previsão
de Compra
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ESTADO DO PARANA
NOVA SANTA BARBARA

o ATENDIDODIV. LICITADIV. COMPRAS
Lucinéia Q. MendesNOME

ASSINATURA

04110/2013
DATA

Rua Walftedo BittencouÍt de Moraes n" 222, CenÚlo, t 43.3266.1222, 8 - 86.250-000 - Nova Santa 2
Bráóara,Paraná-tr-E-mail-licitacaonsb@eÍnail.com-Site-www.nsb.PÍ.sov.bÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITANTE

-/ l)

1i,^*t;0*-.t * /qltz1



PREFEITURA MUNICIPAL 019
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo no paReNÁ

DE: Centro Municipal de Educação lnfantil
Noemia Bittencourt Carneíro

PARA: SSPI- DIVISÃO DE COMPRAS

PREVISAO DE COMPRAS PARA O 20 SEMESTRE DE 2013

LOTE I - MATERIAL PERMANENTE
DESCRTçÃO DE MATERIA|S OU SERVTçOS

Item DescÍição Previsão
de Compra

Unid Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo

Total
Ventilador de PaÍede 50cm - Cor:Preto, Hélice: 3 pás
Finas , Controle De Velocidade Rotativo, potencia
145 w, com Fusível de segurança, c/ GÍade removível,

02 02 '165.00

02 Tv LED 29" HDMI c/ entrada USB, cor preta, í ano de
gaÍantia, Áudio (AV), VGA, Áudio (PC).

oq oq 910,00 2.730,00

SOLICITANTE DIV. COMPRAS Drv. LICTTAÇAO ATENDIDO
NOME Lucinéia Quintino Mendes

.a /\ -/ /)
ASSINATURA

-.rTA
&**; \ÔITb

r

g{ Í'{' lsq'oo

Rua WalÍiedo Bittencouí de Moraes no 222, Cenfio, Z 43.3266.1222, B - 86.250-000 _ Nova Sanra 1
Bárbara, Paraná - E- E-mail - lici nsb@snl ail.com-Site-rvww.nsb.or.sov.br

330,00

04110/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL
NovASANTA nÁRseRA

Estado do Paraná

Nova Santa Barbara, l8 de Julho de 2013.

DE Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho

PARA: Setor De Licitações

Veúo por meio desta, encamiúar a previsão de gastos com Materiais
Permanente, para o 2o semestre de 2013, conforme anexo, para atender as necessidades
desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

úJqldini Rainiori
SecretiíLria do Bem Estar Social e do Trabalho

t
ôÊ tb



PREFEITURA MUNICIPAL

.021

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Lista de Produtos Permanentes para a Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social e

CRAS

Item Descrição Qtde Valor

Unit.

Valor

Total

001 Impressora Laser Multifuncional

Copiadora. impressor4 fax, digitalização. rede

ethernet. duplex automático, memória I 28 mb,

alimentador automático para 50 folhas, gaveta com

capacidade para 250 folhas ( com possibilidade de

opcional de gaveta), rendimento de aproximadamenle

5.000 impressões, toner e USB 2.0 inclusos, 127 volts.

2. 1.434,tO 2.868,20

Armário De Escritório Pequeno De Duas Portas Na

Cor Cinza 0,73 altura, 0,80 comprimento, 0,53

profundidade

2 100,00 200.00

003 Arquivo Fichririo Com 4 Gavetas P/ Pastas Suspensas

Em Aço MEDIDAS 0.50 LARGURA X 0,70

PROFI.'NDIDADE X I,35 ALTURA

2 219,00 438.00

004
Armii,rio em Aço para escritório com 3 prateleiras e 2

portas, com chave. Medidas: altura: 1,70 m, largura

0,75 m, profundidade: 0,40 m
Pintura Epoxi na Cor Cinza.

4 398,00 1.592.00

Computador SIM i9700 com Intel 6GB lTB
Windows 8 Processador Intel 6GB de memória
RAM, HD de I terablte. Sistema operacional
Windows 8 e acompaúa mouse óptico scroll com 2
botões e teclado em português-Brasil padrão ABNT2
com 107 teclas

J 1.349,10

\"ej
--J-\-

-,4S%00-
-+*0t00-

Total 5.097.20

&4 q aqco

002

I
1.047.30
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DE: Escora MuNtctpetEasoru Goruca lrres ?ALHANI
Data29l07ll3

Escolo Municipol Edson Gonçolves Polhono- EF

Ruo: Wolfredo Bittencourt de Moroes, 735 - Jordim Alto do Boo Visto
Nova Sonto Bárbaro - PR

FonelFoxz (43) 3?66-1L95 - CEP: 86250-000 - E-moil: emeqpnsb@hotmoil.com

Assuuro: PrcwsÃo »n CqMnRAS p/ 2, ;EMESTRE DE 2013

O presente tem a finalidade de enviar a Vossa Senhoria, a previsão de Compra para o

2o semestre de 2013 de Material Permanente.

Sendo o que ss apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente
04"i

,À
,f

ffijr^-; $r |/

Adelia M. Cardoso Ferreira
Diretora - Portaria n' 006/12

Assinatu

Recebido por: Z1 p+ 1r3
DataNome

dh^\

N" 031/2013

PAaI: SSPI _ DIWSÃI DE CqMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pRnnNÁ

DE: Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano

PARA: SSPI - DIVISAO DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE

DESCRIÇÂO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. t 43. 326ó.8100. I - 86.2i0-000 - Nova Santa 2

Ite
m

Descrição PrêYisão
de Compra

Unid Preço
Máximo
UniÉrio

Preço
Máximo

Total
0í ExtÍator de Suco industriâl profissional espremedor Unid 220,00 220.00

02 Pipoqueira Elétrica profissional 0% gordura, 1 't 0v 01 Unid 130,00 130,00

TOTAL .3 50,00

SOLICITANTE DIV.
COMPRAS

DIV.
LICITAÇÃO

ATENDIDO

NOME Adelia M. Cardoso Ferreira

ASSINATURA

Âü4**
DATA

l5 de julho de 2.013

Brârbara. Paraná - E - E-mail- fuil4caonsb@gmail.com Site - r'*l.nsb.pr.gov.br

.023

PREVISÃO DE COMPRAS P/ 20 SEMESTRE DE 20í3

01
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PREFEITURA MUNICIPAL :024
NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde No 383/2013

PARA: Secretaria Pública de Serviços lnternos DATA:10/10/13

ASSUNTO: Solicitaçáo de abertura de processo licitatório

Mediante autorização desta secretaria municipal de saúde
encaminhamos V. Sa. a lista dos pedidos de materiais de permanentes
para serem licitados. lnÍormamos que posteriormente alguns itens destes
produtos deveráo ser dotados na fonte do Vigiasus e Farmácia. Uz+

Atenciosamente,

rnandes

Secretário Municipal de Saúde

Nome
Recebido por:

Data

Rua Walter Guimarães da Costâ no 512, Z(43.266.12221 CNPJ no 95.561 .080/0001-60 E-mail:
omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara-PaÂná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
025

4

No QTDE DESCRI o VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 04 Ac EID D RRA TE Ro G RAT BRIA RA oS F ox SÇ
u me d Itua tareg a Slag de nc na aos Stravéçã

do ecam n oSM Rod z os em P REVES mti ne to
od oassent ee n to tecl od Siste R laxe an cor

230,00 920.00

2 O1 UNIDS CADEIRA LON
encosto em pol
CoÍ Verde.

centrua corvt
ipropileno, estru

4
tu

LUGARES, assento e
ra em aço, sem braço.

480,00 480,00

O.í UNID c ARA ES Uc RA PARA RE LE A oA EDç opes
de I1 tau cm34kg furo nd addlarg p a tu 2la 2cm
D em nsÕes n teÍnas a U (a u nd aid drg prod

Ita u Ía 71 cm

220,00 220,00

O1 UNID
núcleos, 3.06 cHZ,4 MB cachê e controlador gráfico
intêgrado; Placa mãe com vídeo ON, som dã alta
definiçâo, rede '10/100/1000 integrada, 2 soquetes ddr3,1
slot PCI expressl6x,2 slots pCl, 1 stot pCl íx; 02 módutos
de- memória 2 GB cada; Hard disk (HD) SOOgb sata2
1299rpm; Gravador de DVD preto sata2' 2Oxláfi2xsz
Gabinete 4baias preto com fonte ATX 4S0w; Leitor de
cartôes de memória interno 32x1 com USB 2,0; Teclado
pretg padrão ABNT2; Mouse optical preto com scroll;
NOBREAK 700 VÁJí10 votts, + iomadas padrâo,
microprocessado, rendimento/autonomia de 25 minutos;
MONITOR LCD 18,5" widescreen cor preto; pixel pttch: 0,á
mm; Brilho: 250 CDIM2, RetaÇâo de contraste : 3OOO0:1
(relaÇão de contr€ste dinâmico)i Tempo de resposta do
monito-r : 5 MS; Ângulo de visão horizontat: tZO;; Ângutó
de visáo vertical: l600; Freqüência de varredura horlzoãtal:
30 k 80 khz; Freqüência de varredura vertical: 55 75 HZ;
ResoluÇão máxima: 1360 x 768 @ 60 HZi Suporte de
cores: maior que 16 milhões; Conectores de video:
?T1ógico (RGB): DCB (amptificação dinâmica de coÍes);
DCR (relação de contraste dinâmica); Fonte: internáj
Consumo: ligado <25 watts - standby <i watts; Voltagem:
bivolt.

COMPUTADOR COMPLETO: Processador de dois 1.500,00 1.500,00

0.1 UNID

ifica

oc N D c o AN oD R ED RA S PLIT ED 1 08 00 BTUS
ac dad Icap B stu nco US mo

a mroxl doa de en ap la u mrg pa ento 5 4aq
NSco mu a roxo mad do e n tap resla afri mento 245erg pa

Com en sa dapat d ae ed
u c nme to ESd mU daq o nve ti aÇáo

otêP ncta 644 aza do e d e d em n soeS
nu dadda e ntern 13 x3 22x J mm e peso

1 2 D m ne SsÕe ad nU aid dkg AxLxP oó7xI 830x2 5 mm e do 49e

3.500,00 3 500,00

o 01 R DE AR SPLIT DE
9.000 BTUs/h,cor branco

CONDICIONADO
Ca cidade de

9.000
fun

BTUS, 1.500,00 1.500,00

Rua WalteÍ Guimarães da Costa no 512, Z(43.266j222) CN?J no 95.561.080/0001-60 E-maitpmnsb(ôonda.com br - Nova Santa BáÍbara - parãná

Lista de Material Permanente

Or ,rt"rir;r r"rão li.itrdor o"rg 
"nf9rT"o"!r, 

firiot"rroir. ,ioilân"irr. Odon,olooi". ESF.
Farmácia e Administracão

sistema
Pés:relax, .u.,

RX,
29cm,

24cm 30cm,

de 1 mil Cor branco,
34,

34,
eletrônlco, regulável, funçÕes

refrigerâção, e
de 1 a( 800 m3/h,

920(AxLxP):
de externa
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NOVA SANTA BARBARA

7

refÍigeraçâo,
potência de
da unidade
unidade inte

aquecimento, desumidificaçá
821 W, vazâo de ar de 46Om
interna (AxLxP): 252x7 Slxjg
rna de 8kg, dimensões da u

(AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de
27k9, consumo de energia mensal de 17,2kwh/mês

o e ventilação,
3/h, dimensóes
2mm, peso da
nidade externa

O1 UNID 1690,00 1.690,00

I 02
NOTEBOOK, com processador dois nucleo, 2.4 ghz e
Cache 3 MB, 4 GB Memória Ram DDR3 133áMhz,
Gravador de DVD Double-Layer, Disco Rígido de 5OO Gb,
Tela de led 15,6'HD (1366x768), ptaca dé vídeo HD com
Acelerador gráíico dedicado com .l28 MB, Teclado
português BR abnt2/com numérico, Wireless lan B/G/N,
Web cam HD, áudio dolby V4, leitor de cartóes S em í
integrado, Bateria de lithium 6 cetulas 44OO mAh,
lnterfaces: RJ45, Usb 3.0 ,2.0, HDMt e Vga para monitor
externo. Maleta e cabo de alimentaÇão inclusos

900x750x750mm - tampo em MDF com l8mm de
espessura com acabamento mas duas faces em laminado
melamÍnico texturizado de baixa pressão (Bp). painel
ÍÍontal com 15mm de espessura com acabamento nas
duas faces em laminado melamínico texturizado (Bp).
Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Cor
VeÍde/Cinza.

para computadoÍ c/ teclado retrátilMesa 280,00

Mesa escrivaninha para escritóri
em BP l8mm, com pêrfll de PVC
(180"), laterais e bases em Bp 18
enquanto que nas prateleiras, portas e frentes das gavetas
em BP 1 smm. Estruturas e puxadores na cor alumínio e
tampos e gavetas nas cores cinza e verde. Medidas 1,25 x
075 x 0,75 cm gaveteiro 0,37S x 0,44 x 0,330cm. Cor verde
e cinza

o com gaveteiro, tampo
modelo post - forming
mm com fita de borda,

450,00

Conexão s/ Painel FÍontal 750x750 mm - tampo em mbp
revestido 18 mm. Cor Verde/Cinza

140,00 280,00

para gabinete 260x400x450mm com rodizio e
com bordas laterais em PVC. Cor Ve
Suporte

rde/Cinza
50,00 100,00

02 IMPRESSORA LASER MONOCRO
resolução 600x600DP1, conexão Usb 2.0, rêde ethernet
10/100, impressão em Írente e verso automática, 127 volts,
tecnologia auto on/off, bandeja p/ 2S0 folhas, toner e cabo
USB inclusos

M TICA 26PPM, 641.37 1282.74

I

Rua Walter Guimarães da Coita no 512, Aé3.266 1222) CNPJ no 95.56'1.080/000't-60 E-mait
mn da.com - Novâ Sanla Bárbara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

LAVADORA DE ROUPAS, automática (tava, enxágua e
centrifuga), capacidade de 1S kg de roupa seca, timei com
no mínimo 12 programas de lavagens, tampa transparente,
com dispenser para sabão, amaciante e alvejanie, com
compartimentos individuais, com grade de proieção para
filtrar fiapos, capacidade de água de 197 litros de âgua por
ciclo, eflciência energética A, nÍvel inteligente, voltagem de
110/220 volts, cor branca. Garantia do produto de no
mínimo 1 (um) ano.

1.800,00 3.600,00

02

1.,tü

560,00

900,00

[7
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

1

01 ER MULTIFUNCIONAL COM
VELOCIDA,DE DE IMPRESSÃO DE ATE 33 PPM,
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÁO DE ATE 12OOX12OO:
SCANER COM RESOLUÇAO ATE 12OO Dpt, CtCLo
MENSAL DE ATE 5O.OOO PAGINAS, PROCESSADOR 8OO
MHZ, MEMORIA PADÃO 256 MB, MONITOR COM TELA
SENSÍVEL AO TOOUE, REDE ETHERNETI O/1OO/1OOO-
usB 2.0, REDUÇÃO E AMPL|AÇÃO OE 25% AÍE 4OOo/o.
IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO,
ALIMENTADOR PARA 50 FOLHAS, GAVETA COM
CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS NOS FORMATOS
A4:A5:A6:85 , VOLTAGEM 127 VOLTS, TONER E CABO
USB 2.0 INCLUSOS

IMPRESSORA LAS 1.690.00 1690,00

09 et - Pocessador 1.2 GHZ, sistema operacional
andÍóide 4.0, tela de 7' capacitiva, com sensor
gravitacional, memória 512 MB DDR3, som, 02 auto
falantes embutidos de alta potencia, entrada de microfone,
rede Wl-Fl 802.11 b/g/n, energia DC - 5V/ í,S A, entrada
ê saída USB, conexão USB, Slot para cartáo Micro SD,
idioma português, com carregador, vÍdeo HD, conexÕes 1

DC - in Jack, 1 earphone port, 0l mini USB port, 1 TF -
card port, fonte de alimentação DC 5V, duraÉo da bateria
de 4 horas, duração da bateria em uso de 02 horas.
AplicaçÕes Android 4.o lce Cream Sandwich, MP3 player,
PDF, Vewer, Games, Supports Picture And lmage
Sharing, Ebook Reader, coogte Maps, Calculadora, 3D
Galery, Flash 10.1, Browser para Web. Altura: 'l ,OO cm,
Largura: 12,00 cm,Profundidade: 19,00 cm. Preto. peso:
295,00 9. garantia de I ano.

Tabl 499.00

1 01 unid LAVADORA DE ALTA PRESS
mangueira de alta pressáo: 8,00 metros; Peso (kg) 18,3;
Potencia ( W) 1 .4/1 .8; Pressão máxima (bar): 100/120;
Tensáo da rede (vl 1271220i Vazâo máxima de água (i/h)
440/510; Pistola
com acoplamento por encaixe; Alça telescópica de
alumlnio; Acoplamento da mangueira anti torção; Sistema
de engate rápido para troca dos bicos; Compartimênto
para armazenagem de bicos; Bico pulverização de
detergentê; Armazenagem de acessórios e Lavadora de

O Dados Técnicos

SU erfÍcies. 'l 10 V

780,00 780,00

VENTILADoR DE PAREDE TIPO vpl e, medindo 65 cm de diâmetro
oscilante, c/ gaÍanüa de 'l ano, voltagem '110/220 com controle de
velocidade, 7,5 kG

189,00 945,00

1 01 UNID RIO ESTANTE Versátil produzido com estrutura
en 100% MDF, 02 po,7as com chave, 02 prateleiras
externas e pés em sapatas reguláveis, Dimensões
161x91x42 cm. Na cor cinza e verde.

A 460,00 460,00

1

MOCHO ODONTOLÓGrcO ctRATÓRtO - Banco giratório
a gás com encosto, assento com espuma injetada de alta
densidades, revestimento em couro, base com 5 pés em
nylon injetado com rodízios giratórios. Ajuste de altura
através de sistema a gás, encosto reclinável, altura
regulável entre 50 e 60cm. Cor verde claro.

900,00

Rua Walter Guimarães da Costa no 512 , Í(43.266j2221 CNPJ n" 95.561.080/OOO1-60 E-mait
omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bátbara - Pa.aná

1

4.491,00

1, 05 unid.

02 unid. 1.800,00
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2

1 02 unid
Aparelho de Tens, Fes e corÍente russa com 4 canais de
controles independentes para os tratamentos de TENS
(estimulaçâo elétrica transcutânea - Transcutâneous
Electrical Nerve Stimulation); FES (estimulaÇão elétrica
funcional - Functional Electrical Stimulation) Corrente
Russa (corrente de média Íreqüência modulada em Burst)

1.400,00 2.800,00

It
Aparelho de ultra-som com possibilidade de
funcionamento de 1.0 MHz, o equipamento deve permitir a
escolha do modo de emissáo do ultra-som em
CONTÍNUO oU PULSADO,

1.500,00 1.500,00

01

lnÍra Vermelho de pedestal 1 10V para fisioterapia dotada
de 4 pés desmontáveis e com rodÍzios giratórios. Haste
flexível para melhor direcionamento do foco de luz. Altura
regulável.

600,00 600,00

01

Bicicleta ergométrica horizontal
3.000,00

2 01

Esteira elétrica semi profissional 1 10 V. capacidade 150
Kg

5.000,00 5 000,00

2 03
MÁQUINA FoToGRÁFtcA DIGITAL coM cARTÃo DE
MEMÓRIA DE 4cB, 14.1 i/egapixels, Teta LCD 2.7,
zoom óptico 4x, zoom digital (14 MP Aprox. 8x / 10 MP
Aprox. 4,7x / 5 MP ApÍox. 6,7x / VGA Apíox.27x I 2 MP
(16:9) Aprox. 9x). Gravação de vídeo, Sweep Panorama e
|AUTO Dimensões (mm): 92,9 de largura, 52,4 de altura,
'19,3 de proíundidade. Peso aproximado de 979. Bateria de
Lítio N

300,00 900,00

TOTAL 37.698,74

Ld 
qt. otb,@

Rua Walter Guimarães da Costa no 512, 2(43.266.1222') CNPJ no 95.561.080/0001-60 E-mail
pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Báôara - Paraná

1

01 unid.

3.000,00
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Nova Santa Bárbara, 17 /lO/2O13.

De: Departamento de Licitações

Para: Departameato de Contabilidade

Assunto: Aqulsiçáo de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros, paÍa maoutenção das Secretarias Municipais.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para aquisiçáo de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros, para manutenção das Secretarias Municipais,
conforme solicitado pelas mesmas, num valor previsto R$ 97.584,00
(noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

E na Luditk
S r e Lici çôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222. Fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.qov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CoRRESPoNDÊNcIa INTERNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
senhoria em data de 17/10/2013, informamos a existência de previsão dé recursos
orçamentarios para aquisição de equipamentos de informática, materiais permanentes e
outros, para manutenção das Secretarias Municipais, num valor previsto R$ 97.5g4,00
(noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentaíria é:

03 - Secretaria de Serviços Públicos Intemos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos Intemos;
04.122.007 0.2006 - Manutenção das atividades da secretaria de serviços públicos Internos;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 440;
06.125.0090.2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 540;

04 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das atividades da secretaria de serviços Públicos Extemos;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 730;

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361 .0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470; 1480; 1485; 1490; 1500;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1600; 1610;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1800;
05.004 - Manutenção da Educação Infantil;
12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB;
4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870;
12.365 .0280 .2022 - Manutenção da CEINF Noemia B. Cameiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950;
4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2000; 2010;

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2360;2361;
07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitaria;
4490.52.00.00 Equiparnentos e Material Permanente; 2490;

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2620;

Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes, 222. Fone 43.3266.8'100 C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/0001-60
Nova Santa Bárbara - Paraná
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08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2940; 2950; 2960;
08.003 -Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030;
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3100;

Sendo o que se aprcsenta paÍa o momento.

Nova Santa Barbaru, 1711012013.

Laurits .§oe Compos
50961O-4

Rua WaiÍredo Bittencourt de Moraes, 222. Fone 43.3266.8í00 C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/0001-60
Nova Santa Báóara - Paraná
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 1711012013.

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando a aquisição de equipamentos de informática, materiais
permanentes e outros para manutenção das Secretarias Municipais, num valor
previsto R$ 97.584,00 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) e
informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

03 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.'122.0070.2006 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos
lnternos;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 440;
06.125.0090.2008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 540;

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15J22.0100.2009 - Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Públicos
Externos;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 730;

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470;1480;1485; 1490; '1500;

4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 1600; 1610;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361 .0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; í 800;
05.004 - Manutenção da Educação lnfantil;
12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;
4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1870;
12.365.0280.2022 - Manutenção da CEINF Noemia B. Carneiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950;
4490.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2000;2010;

07 - Secretaria de Saúde;

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa BaÍbaÍa - Paraná

NOVA SANTA BARBARA
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07.00í - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 2360; 236í;
07.002 - Fundo Municipat de Saúde pAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância de Saúde - Sanitária;
4490.52.00.00 Equipamentos e Material permanente; 2490;

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutençáo da secretaria do Bem Estar social e do Trabalho;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material permanente; 2620;
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistêncía Social;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2940; 2950; 2960;
08.003 -Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do
Adolescente;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3030;
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3100;

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de preço dos
reÍeridos produtos.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai Cri
rdeS

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222 - Cep.86250-N0 - Fone/Tax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.. 95.561.080/000I -60
E-mail: licitacao@rub.ugqlbr - Nova Santa Barbara - Paraná

n"3
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Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone tFax l}43,l266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .O8O/0001-60

E-rnail: plusuaolllgjoEi[ - Nova Santa Báíbara - paíaná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Prefeito Municipal

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data
de 07 de Agosto de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

aquisição de equipamentos de Informática, materiais pêrmanentes e outros para manutenção das

secretarias Municipais, sendo que o valor aproximado e estimado da contrataÇão será de Rg

97.584,00 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) e a despesa será suportada

com recursos das secretarias Municipais solicitantes, conforme inÍormação prestada pelo

Departamento de contabilidade do Município, atêndendo ao contido no artigo 14, da Lei no

8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município
indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a
adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e de que se trata de aquisição com recursos do
Governo Federal, é mister dizer que a orientação do Tribunal de constas da união é que o
procedimento sêja Íeito por Pregão Eletrônico, para o melhor aproveitamento do procedimento, e

sempre garantir a maior competitividade e transparência possível, nos termos da legislação em

vigor, ou seja, da Lei Federal no 8.666/93 e Lei Federal no.l0.S20 e Decreto 5.450.

17 bro de 20í 3

NS ereiAn

oAB/PR 48857

PARECER JURÍDICO

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara,

I
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ESTADo oo paRaNÁ

coRREsporpÊucra rtrlTERTTA

Ten{o 9m vista, as informações, bem como,considerando o parecer Juridico_corrtiao rro p.""Lrrte processo, AUToRrzo alicitação sob a modalidade de pnrcÀo Éfiii.o*Co no o6412o13, quetem por objeto o registro de preços para eventú aquisição ae equlparià.rtosde informática, materiais p.r-a.rlrrte" . ;;;"", para manutençáo dassecretarias Municipais, normatização de procedimentos adminisirativos,consultas, e em todos os demais u""rrto. 
"o,,áàto" à ârea, de conformidadecom a l,ei Federal n" 1O.520, !9 |Z/OZIZOO2, ile.i Federal 

";à.-O-àã a.
?l/.991!?93, Republicada em o6/o.itsó+,-b""r.,o Federal n" 3.5SS de08l08/2oo,, Decreto Federat n" s.agi, ae ztltá1zooo e aemaÀ rú"úç0."pertinentes.

Encaminhe_se
providencias necessá,rias.

ao Setor de Licitação para as

Anexo ao presente, portaria n" OlSl2Ol2, designando osmembros da comissão permànente áe Licitafao e portaria n. 056/ 20 I l ,nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. ordlno que Extrato do Edital deLicitação seja pubricado no quadro áe Avisos e Editais desta prefeitura eonde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Nova Santa Bárbara, l8l10l2}l3

c
pale

Rua Walfredo Bittencourt de M
Nova Santa Brárbara, paraná - E

oraes no 222, Centro, I 43. 3266.g 1

- E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br
00, x - 86.
- www.nsb

250-000
,Dr.qov.br

t,

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

I nformações Co m p I em entares : Poderá ser obÍrdas em horário de expedientena Prefeitura Municipatde Nova Santa Bárbara slto â Rua Walfredo BittencourÍde Moraes 222, pelo fone: (0 xx 43. 3266-8100, ou ainda por E-mait.licitacao@nsb.pr. qov.br ou pelo site www.nsb.pr. qov.br

Nova Santa Bárbara, 1gl1)l2}13

1n 3g

^ _ _ AVTSO DE L|C|TAçÃO
PREGAO ELETRÔNICO N.O õAilZOIg. SRP

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, materiaispermanentes e outros, para manutenção das secretarias'üu-nicipais.

RE.EB,MENT. D4s pRoposrAS: das 08:00 horas do dia 221012013 às07h59min do dia 12t11t2013.
ABERTURA DAS pRoposrAS: das 08:00 horas às 09hs9min do dia12t11t2013.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: àS 1O:OO hOrAS dO diA12t11t2013.

^ LocAL: www.bil.orq.br "Acesso tdentificado no tink - ricitações,,
VALOR MÁXtMo - R$ g7.5g4,00 (noventa e sete mir, quinhentos e oitentae quatro reais).

Ed uardo Uonta@nnerde Souza
Pregoeiro

Portaria 0561201i

ô-
s0

b

Rua Walfredo BittencouÍ de M
Nova Santa Bárbara. paraná - E

oraes n" 222, Centro, t 43.3266.E100, E - 86.250_00
- E-mails - li itaca sb r ov.br - lvww.nsb.or.uov

0
br

rü
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Ref. Pregão Eletrônico no Cl6412C.l3 _ SRp _ Aquisição deequipamentos de informática, *at"rià" permanentes e outros, paramanutençáo das Secretarias Municipais.

o prese-nte processo, bem como o Edital convocatórioatende às exigências da Lei Federa-l ,J--f O.SZO, de lT /OZ /2OO2, LeiFederat no 8.666, de 2t / 06 / Lses, nepu,icada rÁ oo t oz i ísóí, or"rrtoFederal no 3.SS5 de 08/08/ZôOói-óãà.rto Federal no 3.6sT, de2l l12l2OOO e demais legislações p.rtir,.rrtà".

PREFEITURA MUNICIPAL

Qereira

Jurídico

Nova Santa Bárbara p ro/2013.

A
t

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

Departamento JurÍdico
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PREFETURA MUNICIPAL

Descrição do Objeto
Minuta do Termo do Contrato
Exigências para Habilitação
Modelo de Declaração de ldoneidade
Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação
Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro daempresa empregadora
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 64/2013 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,.. EStAdO dO PArANá, AtrAVéS dOPregoeiro' designado o"r",ro13r'." t; 

'oãálàôri,"tãila.pr:otico, 
para o conhecimento dos

ü!{::T:"T;,T:,1?:X.:"o1lo:, 
ricitação 

"ã-,ãá"i,o"il aà pÀÊàÂõ'eüià6i,=l[o, 
oo .,po

eneços 
-ããi 

,iJ"i",JLlLi,l'Lill il'"ffi?[8.i :: r:"rffi'1iír"",,,"ilf':; 
:::É*: {:

3:: [ffi:'i,,",,* J,§'ff [;.* 
" 
U*m 

"*in*1"0,,?, 
o,,,o", pa ra m a n u te n ç à o d a s

o procedimento ricitatório obedecerá, integrarmente, a Lei Federar no í0.520, de í7 de jurho de::?Íf^ff:1lgi i:* ::"19"r*:t*".ru'ilf.lol,j,.,"nre, a Lei r"i",,inà a ooô, a" zr

xtl'r:tJTr=*'o 
DAs pRoposrAS: das 08:00 horas do dia 2a1ot2o1sàs 07h5emin do dia

ABERTURA DAS pRoposrÂs: d1s-08:00 horas às 09h59min do dia,r2t11t2013.rNrcro DA sEssÃo DE DrspurA óÉ p-Àlçôi,iãJiü,ãt nor"" do dia 12t1,,2013_
LO_CAL:.Www.b[,org.br,,Acesso ldentiÍicado no link _ licitações,,para todas as referências de tempo 

"".r;il;aã;'o horário de Brasíria (DF).
oBJETo - Tem por objet-o o presente Editar de pregão Eretrônico para aquisição deequrpamentos de informática, materiais p"-an-"ni"a e. outros, para manuienção dasSecretarias Municipais, conforme o"r.iitã ."ãr"rãiái"".,t.r.
Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09
ANEXO íO

22, Centro, Fone 43, 3266coun de Mones n.2
E-mail

E100. cEP - 86.
- www.nsb.Dr.Ê

Rua Walfredo Bitten

- liciracaolansb.pr.qov.br
250-000 N
ov.br

ova San ta Bárbara. Paraná

r. orseosrçÕESpRELtMtNARES
1'1 o Pregão Eretrônico será reãrizado-em sessão púbJica, por meio da tNTERNET,mediantecondições de segurança -.criptografia e auteniiJaçao - em todas as suas fases através dosistema de Pregão EÉtrônico triiitãçoã"iàãiilLa de Licitações e Leirôes do Brasir.
1'2 os trabarhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova santa Bárbara,denomínado pregoeiro, medianté a inserçao e ionitoramento de dados gerados outransferidos para o aoricativo "arr compiasí1oÃtante da página eretrônica dã Borsa deLicitações e Leitões do Brasit. «*** úiiãiã.i,1. 

""''"
'l'3 0 presente editar se submete integrarmente ao disposto nos artigos 42,43,44,45 e 46 daLc,23,006' atendendo o oireitúá prioiú;" ü; mrcroempresa de pequeno porre para

1



PREFEITURA N/UNICIPAL

a) TeÍmo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumpriras exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representa ção(direta ou indlreta) no pregão, conform e modelo do ANEXO 08.

041

2.
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efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

REGEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E OATA DO PREGÃO

o fornecedor deverá observar as datas e os horários rimites previstos para a inscrição e
;i:,:'J:ffii1,: a abertura oa propãsia, ãt"i,iãÃàãi,,0ém para ;àáü;;;;;io'p,,,

CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

Poderão participar desta Licitação quarquer firma individuar ou sociedade, regurarmenteestaberecida no país. oue_sejá espãciaiizàoà n;;l;i" desta ric*ação 
"'qrããii.t"ç,todasasexigências,"spe"in"ãioãs!-Ào]in-ã.i"riio""J"r".t"edirareseusanexos;

Poderão participar deste pregão Eretrônico as empresas que apresentarem toda a
lffiIJ:r8:""r,exisida 

para o respectivo cadastramáto irnt.j ã aãi., 
-á;;jiü", 

"
É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concursode credores, dissorucão. riquidação'", qrê-l.iájrl.irp"n.. de ricitar e/ou decraradainidônea peta Adminisiraça" FuuriL, o, iriããij" ['g"ril'j",u.
Para participação na ricitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ouatravés de uma corretora de mercadorias atso"iaàa'ã gorsa de Licitações e Leirões doBrasil' tetefone: (041) 3042-9909 - "G 

hil;io nüã]..'"rt" editar para apresentação daproposta e início do pregáo.

A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamentodo licitante, até o rimite de horárío prevrsto,- e"Jàvàli 
''ser 

requeriao acompanhado dosseguintes documentos:

2.1

3.

3. 1

3.2

ó.J

3.4

3.5

3.6

5.t

3.8

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da ricitaÇão em
:il::T1td".:9m o a{=,(j ío "sã a ricrriiãcni;ã;;;'iril;;;Ã,ã,ã'iaã,tirii"Ial o"empresa participante, implicará na desclassificaçao dà mesma,,; e

c) inserção no sistema do valor inicial do lote.

O custo de operacionalizecão e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará aBolsa de Licitações e Leirõês do Brasir, pror"ooã oã.isÉma eretrônico, o equivarente aoscustos .pela utirização dos 
.recursos de tecnorogia áã inrormaçao, consoanle taberafornecida emitida pela entidade, nos termos d;;ú"o S", ;.iso lll, da Lei no 10.520t2002.

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação dadeclaração constante no Anexo os óará-irns í" 
'rrãoirit"çao, 

deverá, quando docadastram€nto da proposta iniciar de'pieço 
" "ãi 

oijitrao no sistema, inÍormar nocampo próprio da ficha técnic.a descritivá oo oujeio'consoante com o modero doAnexo í0, o seu regime de tributação pàr" i"."irãr"r o díreito de prioridade do

rttencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.
Rua Walfredo B

E-mail - licitacaolAnsb.pr.eov.br
8100, cEP - 86.250400 Nova S

Dr.sov.br
anta Bárbar4 Paraná -
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desempate. ArL 44 e 45 da LC í2312006.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, emespectat, as seguintes atribuiçôes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formurrd":;;ú;6;cedores, rerativas ao certame;c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) 

-desclassificar 
propostas indicando os mofivos;

r) con.uzir os procedimentos rerativos aos rances e à escorha da proposta do rance demenor preço;
g) verificar a habilitacão do or
Éí oãJiàrãiã rã";ã;: "" Proponente classificado em primeiro lusar;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrOnicã; 
- '---'

k) encaminhar o processo a ly!r]9:9" ,rPerúi pãia t ororogar e autorizar a contratação;l) abrir processo administrarivo para apuração oe irregutàn:iJo;;;ft; ;l",ilâ:r."penalidades previstas na legislação.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

EIL
R

ED

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através doinstrumento de mandato 
l:r,-rtg,ró it"Ã-sI'1ã;,'àa_r_U_"n*lunOr, operadordevidamente credenciado em quarquer corretora de' mlrcadorias associada à Borsa deLicitaçôes e Leirões do Brasir,.ou p"É piopiiã'ã"rra"de Licitaçôes e Leirôes do Brasir,atribuin_do poderes para formurar É".;J Já ;r"çãJl-pratica, todos os demais atos eoperações no sistema de compras oo slte: wr í.uriãiq.Ér'

A participação do ricitante no pregão ereirônrco se dará por meio de corretora contratadapara representá-ro, ou diretamente pera BLL, que deveiá'manifestar em *.p" piJàrà o"
i',.lY,lllXfÊlnjltn"d.ento' 

aceitaçáo " ài"nã,''*njo às exisências o!-riáuiÍit"ça"

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço elances sucessivos de orecos, em nome do ricitante, somente se dará mediante préviadefinição de senha privativã.

A ch-ave 
.de -identificação e a.senha dos operadores poderão ser utirizadas em quarquerpregão eletrônico, sarvo quando cancetadas por iãrúitJç* ao creoenciJo ou;;; i#;r"da Bolsa de Licitaçoes e Leilóes do Brasil:

E de exclusiva responsabilidade. do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso emqualquer transaçáo efetuada diretamente o, pãirÉ, ,"ãr"sentante, não cabendo a Borsade Licitaçôes e Leiróes do Brasir 
" 

r"rpoú6ifioààã p-í'eventuais danos decorrentes deuso indevido da senha, ainda que por terceiros;

o credenciamento do fornecedor. e de seu representante regar junto ao sistema eretrônicoimplica a responsabiridade regar peros ãt"íp-rrtià;; e a presunção de capacidadetécnica para realização das traÀsaç'ões lneànte! aà pregao etetrônico;

Rua Walfiedo Bittencoun de M
E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - rrww.nsb.or.gov.br

San ta Bfubar4 Parará - l
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.í6

4.'t7

4.18

4.19

A participação no pregão Eretrônico se dará por meio da c,igitação da senha pessoar eintransferíver do representante credenciaJo'(d;;;6 direro, ou da corretora demercadorias) e subseqüente caoasrramento pari;;;;;;,. do pregão e encamínhamentoda proposta de preços, excrusivamente por meio aã ,iriáÀ" eretrônico, observados data ehorário limite estabelecidos.

caberá ao fornecedor acomoanhar-as operações no sistema eretrônico durante a sessãopública do pregão, ficando responsáver p"r" iiÀr" oã.ãià-nt" da perda de negócios dianteda. inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão doseu representante;

Qualquer dúvida em reracão ao acesso no sistema operacionar, poderá ser escrarecidapelo número (41) 3042-9ó09, e-mail: contatoôOrr.áro.-#]àu atrares de uma corretora demercadorias associada.

A oÁs P'ROPOSTASE FORMULA o DOS LAIVCES

1^':1]'-9-". 
nq'.írio. previsto no editar e no sistema para cadastramento e encaminhamento0a proposta 

.iniciar de preço, terá início à sessãá püurica oo pr"ôâ"-"ütror"o,'io, 
"divulgação das propostas._de preços receuioàs, iãr..noo o pregoeiro a avariar aaceitabilidade das propostas;

Aberta.a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectadosao sistema para participar da sessão ae rancei. Ã càáá-r"n.. ofertado o participante seráimediatamente informado de seu recebimento e respeaivo horário de registro e varor;

o fornecedor poderá encaminhar rance com- varor superior ao menor rance registrado,desde que seja inferior ao seu úrtimo rance ofertado ;fi;;"i"-;;ri'qrái]""'"it,,0"para o lote;

Não serão aceitos dois ou mais rances de mesmo varor, prevarecendo aquere que forrecebido e registrado em primeiro lugar;

Não será aceita Íicha técnica com varores superiores ao máximo Íixado no editar. odescumprimento desse requisito impticaià n" ã"""i"J"ir"ação do ricitante;

f{:Êj}"':"'"r:=o;,'J,iÍ:o1f":*lHli::Í."."*"'o',["fii""o;"'?X,:,T.:"X]"fi[t:

Durante o transcurso da sessão púbric^a os participantes serão informados, em tempo rear,do vator do menor tance regisrrado. o si.tãrà-íao'iJ;il;r;á ; ;r# ;l i;;J;,r",demais participantes,

No caso de desconexão com.o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregãoEletrônico, o sistema etetrônico p_o:a"à 'p"ir"r"êi 
à."üirlur ã,T;jiãÃt"r" ;;à ,recepção dos lances, retornando o pregoeiio, qrànoo'pJt.ir"r, sua atuação no cerrame,sem prejuízos dos atos realizadosl

Quando a desconexão Dersistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregãoEletrônico será suspensa e teiá reinício ,ó,n"nt" JJàs 
"orrnic"ção expressa àosoperadores representantes dos participanter, il;;ã";; mensagem eretrônica (e-marD

court de Moraes nor22, Ccntro, Fone 43. 3266
Rua Walfredo Binen

E-mail - licitacao@nsb.pr.Eov.br
8 r00. cEP - E6.250{00 N

.Dr.sov.br
ova Santa Bárbara- ParanáI
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divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4'20 A etapa de lances da sessáo pública será encerrada mediante aviso de fechamentoiminente dos rances, emitido peró si"tera áÉtronico, após o que transcorrerá período detempo extra. o período de tempo 
"rt* o"onâã em um intervaro que poderá ser de 01(um) segundo a 30 (trinta) minutos, al"aioriaÃe]'lte determlnado pelo sistema etetrônico,findo o quar será automaiicamente 

"ncãnaJa 
ã recepçao de rances, não podendo, emhipótese 

_ alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTORANOOMtco)

4'20'1 Devido â imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seuvaror mínimo de rance a ser ofertado, evitanaá assrm, 
_cárcuros de úrtima hora, que poderáresultar em uma disputa frustrada por falta OJ iernpo naOif ;

4 '21 Facurtativamente, o .pregoeiro poderá enceÍrar a sessão púbrica medianteencaminhamento de aviso dl fechamento iminenie oos tances ã suo"áqu"ã[ transcursodo prazo de trinta minutos, findo o quar será encerrada a recepção de rances. Neste caso,antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro poderá encaminffi-p"r" ;;t"ra eretrônicocontraproposta diretamente ao. proponãnte que tenha apresentado á r.n"" Jã ,Lno, pr"ço,para que seja obtido preço merhor, bem como oecidir sàbre sua;;it;çà;; -- "'

4 '22 0 sistema informará a proposta de menor preço (ou merhor proposta) imediatamente apóso encerramento da etapa de,rances ou, quandó foi o.caso, após negoãiação eãecisão peropregoeiro acerca da aceitação do lance áe menor valor,

4'23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada aolance Íinal, discriminando o preço, e os documenios rerativos à tr"riiit"çàá, 
".ticitadosno Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6 e 7 deste Editat (e quanAo , eÀpiár, lã-é,ürror., noregime ME/Epp enviar também o Anexo 9), em até o'3 horas ,ú.:;fi;"i;;çã" da etapade lances, para o FAX (43) 3266-8100 ou para o emair riciracao@;rÉ rr;";il o originarou cópias autenticadas, deverão ser encaminhados no prazo máximo àe 03 (três) diasúteis, contados da data.da sessão púüica virtuar, juntamente com 

" 
p.po"à o" pr"ço",para a Prefeitura Municipal !9 Nova Santa Bárbaá, localizada na nui wàrtreàã Bittencourtde Moraes, 222 - cenrro - Nova santa Bárbara - pR - cEp - eozso-ooo. Éone 43-3266-

81-00. .Responsáver pero recebimento: Eraine cristina r_uoitr<. ô-não cumirimento doreÍerido prazo acarÍerFrá a. descrassificação da pÍoposta vencedora, passando-seassim, paÍa a segunda corocada. Após á conÍerência dos documentos enviados, seestiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto
o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso,

4.24 A sessão púbrica Íica suspensa,ou seja, permanece em fase de crassificaÉoihabiritaçáo
até o recebimento da documentaçáo oiiginal dentro das conatçoes àisjôsiãi ná item +.2:.será informado no chat o horário ê a daú exata em que se continuarão os trabarhos;

4.25 o não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acimaestabelecido, acaÍelaÍá nas sanções previstas no item 1í.à, o"rté Éa,trr,-podendo oPregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subselueire;

4'26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatenderàs exigências habiritatórias, .o 
pregoeiro examinará a proposta o, o rrr"" .uoseqüente,veriÍicando a sua compatibiridade e a habiritação' do participante, 

- 
na 

- 
oro", o"classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma ààpãit. ã, r"n"" qr"

atenda o editar. Também.nessa etapa o pregoeiro pod'erá negociár lorf, íprrt-iiip"nt" prr"que seja obtido preço melhor;

22, Centro, Fooe 43. J266.

- licitaçaoíglnsb.or.eov.br

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs no 2
E-mail

8IOO, CEP - 86.250-000
.Dr.eov.br

Nova Santa Brlrbara- Paraná - 5
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4.27

4.28

4.29

caso náo sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta demenor preço e valor estimado para a contratação;

constatando o atendimento das exigências fixadas no êditar, o objeto será adjudicado aoautor da proposta ou lance de menor preço;

n rc ns d o te on
123t2006, P tro aplica crité raorâ pa

es be s e
E/EPP.APos

e 5 LC
o desem pod erá o

em favorM
tin o al de n d n

oeiro a tnda neqociarummelhor preÇo caso nãoelaaa stra o bt

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔN]CO
o encaminhamento de proposta para o sistema eretrônico pressupóe o preno conhecimentoe atendimento às exigências de- úúirii;çã; 

-;;;;ir. 
no Edirar. o Licitanre seráresponsáver por todas as transações qrt?;ài ;i;uadas em seu nome no sisremaetetrônico, assumindo como rirmei'à veü#;';;;iopo*., e rances;

Na ficha técnica deverá 
. _obrigatoriamente, ser informado no campo próprio asESpEctFtcAÇôes, n,oARcAS ; ilà;à; ã;;'""iã, in'rà._", se a empresa é ME/Epp. Anão inserção do arquivo 

. 
com a p.opo"É J, ínformações contendo asespecificações e marcas ne_ste campo, i",iíú; ria'desclassificaçâo da Empresa,face à ausência de informação sunciáú paia'"'i"l"iã""çao da proposta:

o objeto deverá estar totarmente dentro das especificações contidas no ANEX. 0í;

ârffi|}'j; jriíJ:posta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da dara da sessão

5.2

5.3

5.4

5.5 a ol M P se oa n od fisno campo Drópfloda ficha té
nã u

cnrca (anexo í0) sob pena do licitante enou adradod d di de nc a

1

6

^

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora. deverá enviar ó, ãte tre, dias úteis, a documentaçáo referente àhabilitação e demais anexos, juntamente 

'corni-ãáãà.," 
o" preços escrita, com osvalores oferecidos após a etanale r"n."r, 

", órirr;i;", rubricada em todas as forhase a última assinada oelo R

14üi!e,-;''ir'iJJ"fr,i ff:i:::::il':,i;""'.X,:?""'#J""Ti','â1;*::*run"JHi.i:
social' cNpJ - cadastro Nacionar d" É;r.o;'i;;íiiãã, tnscriçao Estaduar, endereçocompleto, número de terefone_e tax, nrimeiã-ãe-;;il;, de conta bancária, no ptazoestipulado no item 4.24, deste Edital: 

vv evvr rvr

Na proposta escrita, deverá conter:

a) os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materials;

b) O prazo de validade ouê,não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados daabertura das propostas víriuais;

3l 
tat§:':ã,:?: completa e marca dos materiais oferecidos conforme descrito no ANEXg

es bel et e fa

Morass n" 222, Ccntro, Fone 43. 3266 8100. cEP - so.zso+oo NóG

o.l

Rua Walfredo Binencourt de

E-mail - licitacaoônsb.or.eov. br - www.nsb.pr.sov.br
Santa Bárbara 6
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6.3

6.4

6.5

o.b

6.6.1

6.6.2

8.2

8.2.'l

1

7
7

8
a

1

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) ricitante(s) queoterecer (em) o Menor preço, por item.

os preços cotados deverão estar incrusos todos os custos e_d.emais despesas e encargosinerentes ao produto e até sua entrega no tocat fixaOã nesie gaitaf ,

serão descrassificadas as oropostas que conflitem com as normas deste Editar ou dalegislação em vigor;

Serão desclassiÍicadas as propostas que:

contiverem qualquer rimitacáo ou condição substanciarmente contrastante com o presenteedital, ou seja, manifestaménte inex"quii,ãt, üã;;;;o presoeiror

ocorrendo discordância entre os varores numéricos e por elitenso, prevareceráo estesúltimos.

GARANTIA

?llrlj". o período de garantia. do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ousubstituí-lo, quando o mesmo demonstrar ãeteito, 
'ãtetuanao 

os neÀsrãrio-i-- à1rJi"r- o,reparos sem ônus para a. prefeitura, no prazo máximo de 3 (três) di";-ô;, 
"comunicação, desde que os danos causados nà"ú", ãà responsabiridade da prefeitura.

cRttÉRros DE JULGAMENTo
Para julgamento será adotado o_critério de iienor preço, por item, observado o ptazo parcfornecimento, as especificações_ tecnicas, ia;âr;i;L minimos de desempenho e dequatidade e demais condiçõel deÍinidas neátá eoitàf ; 

--

Em atendimento ao disposto no capituro v da Lei comptementar no í2312006, serãoobservados os seguintes procedimentos:
Encerrada a fase de rances, se a proposta de menor rance náo tiver sido ofertada pormicroempresa ou empresa de pequeno porte e o sÉtema etetrOnico iOentiticai que niuveproposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno p"rté-ió,ã-o, ,te
llof,,::f:::lt?..r!ry11, à proposta ae menoi rãnce, será'procedioJo;;d;ü, --
ar.mrcroempresa ou empresa dg pegueno porte mais bem classificada,sela cànvocaoapelo sistema eretrônico, via 'ctrat" de iomuniàçao oã pregao eutonico pLãlnã-pã o"5(cinco) minutos após a convocação, apresentai novã f,roposta inÍerior aquera consideradavencedora do certame, situação em que, atendidas ãl exigências hàbiritaió;i;s,-;eráadjudicada em seu favor o obleio Oo preiao;
b) ro caso de empate de propostaà airesentadas por microempresas ou empresas depequeno porte que se enquadrem no rimite estaberecido no subitem 8.2. i , ã ;üt"."realizará um sorteio eretrônico entre 

-eras 
p.r. qr" iá úãntinqr" 

"qrér" 
qrã priÀ"irà''."raconvocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea .a,.

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bemclassificada, na forma da arínea "a'" anterior, serao convocaoas às i"À"nJr"ent"rlqr*0"
houver, na ordem classiÍicatória, para o exeicicio ão mesÃo Oireito;

Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem g.2.1, o objeto ricitadoserá adjudicado em favor da prop,osta originarmente vencedora do certame, desde de queatenda aos requisitos de habilitação.

8.2.2

8.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,

coun de Moraes n.222, Centro. Fooc 43. 3 r00 , CEP - 86.250{00 Nova
Rua Wdfredo Bitten

E-mail- lici 6l:nsb.or-
266.8
v.br - www.nsb-or v.br

Santa Biárbara Paraná - 7
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imediatâmente após o 
-encenamento da etapa de rances da sessão púbrica ou, quando for

ffio' "ou. 
negociação e decisão peÀ Érágd; acerca da aceitação do lance de menor

8 4 Se a proposta ou o rance de menor varor náo for_ aceitáver, o pregoeiro examinará aproposta ou o rance subseqüente, n" oraãí de_ crassiÍicação, verificando a suaaceitabitidade 
" pr:::_g:lgg '" .rrã r,"uiriãiáo. se for necessário, repetirá esseprocedimento' sucessivamente, 

"te " 
ãprãcáãê ,r" proposta ou rance que atenda ao

8'5 oconendo a situação a gue se reÍerem os subitens 4.26 e 4.2r deste Editar, o pregoeiropoderá negociar com a licitante p"r" qr" ,"f 
" 

ãiljo methor preço;

I6 D1^r:-r-rig,,.o sistema gerará-ata. circunstanciada, na quar estarão registrados tódos os atosdo procedimento e as ocorrências retevàntàs.--' 
"-

s xmruraçÃo

9.t Conforme ANEXO 03

í0.
10.1

IMPUGNAçÃO AO EOITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legale/ou. subscritos por representahe' nao nàúirit-aoo-iJgatmente ou não identificado noprocesso para responder pelo proponente:

Ao final da sessão. o orooônente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderáfazê-lo' através do siu rLoresentante, mánifest"nuã suã rntenÉo com registro da síntesedas suas razões, sendo-rhàs racurtaJo;unüiã;àã,i; prazo de 3 (três) dias úteis. osinteressados ficam, desde rog9, iltimaáos ; #;àõ;d; contra-razões em iguar número dedias, que começarão a 
"orreào 

térmtno ao pãio oã ?ã.o""nt";

A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipurado durante a ricitação emotivada importará a prectusão do direito O" ,à"ri.à, '-

!ãg :"rr- conce-dido pÍazo paÍa recursos sobre assuntos meramente proteratórios ouguando náo jusüficada a intenção ae interpor o iecu* õ",o proponente;

Os recursos contra decisôes do pregoeiro 4fu terão efeito suspensivo;

o acolhimento de recurso importará a invaridaçáo apenas dos atos insuscetíveis deaproveitâmento.

n47

10.2

'10.3

10.4

10.5

í 0.6

10.7 Os recu rsos deve o taren em duas vras. Uma vra onqtca tn ra serra UN N B ra no e O:Ro u
m n e

bé u e-m

rltencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266JI oo. cEp - 8ó-

o urs ea
de ta

da
f .br

vta Ido em tna
raaa

cac ren ado

11. DA ADJUDTCAçÃo e ol HoiroLOGAçÃO
'l 1 1' No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR pREço poRlrEM' desde que atendidas às exigências de habilitaçao e especificações constantes desteEdital.
í1'2 0 0bjeto deste pREGÃo ELETRôNlco será adjudicado ao ricitante cuja proposta for

Rua Walfredo B

E-mail - Iicitacao?nsb.or.eov.br - .nsb.or
5GO00 Nova S
v.br

anta BifubarÀ Pamná - a



Ê

It*$sF%

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
considerada vencedora.

11 3' Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto àintenção de Interposição de recurso, o pregoeiro a judiclrá 
" "oj;;- ricítado êposteriormente, submeteÉ a homorogação do proàsso ao prefeito Municipar.I 1'4 No caso de interposição de_ recursos]dápois ae proterioa a decisão quanto ao mesmo, seráo resultado da ricitação submetido ao prefeito Municipar de Nova santa Bárbara, para osprocedimentos de adjudicação e homologação.

1?.. pRAZoS E coNDtçoES DE ENTREGA Do oBJETOtz' t A entrega cÍeverá ser feita conforme a necessidade dos departamentos, com pÍazo pa'entresa dos objetos de até os (cinco) Jiã" ""i.iãr.,i;ffi:' ;'ffir"Jl',J.trrao o"soticitação de fornecimento emitiàa peró rr,trnrcilio. os prooutos ããÃãã."iãnir"gu". no.endereços a serem informados na'soricitaçàãiã fornecimento, em horário comerclal desegunda a sexta-feira, com seguro, Íreê, carga e descarga inclusos no valor da
[3[?,Xi""ílrt"lil1o 

a Prefeitura Municipar á" úo-r" santa aaiuara lse;; ;; quaisquer

12'2 0s produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi soricitadono edital;

í3. PAGAMENTO
131 o pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias após o prorocoro daNF/Fatura;
13.2 Dota o

rsraoo oo penaruÁ

Bitteocoun de Moraes

nas:

n'222, Centro, Fone,lS_ 3266,8t00, cEP - 86.2

ÓESDO

013 0 03.001.04j22.00702-006
0í3 00 t.06.125.00902-008
í? 1450 s.ooz. I z.za t.ozzoz-oi

0í3 1460 05.002. 1 2.361 02202-0 1 7 103
013 1470 ooz.tz.sal.ozzoz-ot1 104í2 '1480 5.002. 1 2.361 .02202-0 1 7 107
013 1485 05.002. 1 2.361 .02202-0 17 114
0'13 1490 002.12.361 .02202-017 117

13 1500 5.002. 1 2.361 .02202_0 I 7 tJb
013 1600 .ooz. t z.sat.ozzoz-o ti 103
013 1610 002.12.361.02202-017 107

13 1760 5.003. í2.361.02602-020 102
013 1800 .003.í 2.36í.02602-020 102
013 't870 05.004.1 2.365.027 02_021 102

13 1930 5.004. 1 2.365.02802-022
013 1940 5.00 4. 1 2.365.02802-022 103
013 1950 os.ooq 1 z.$s.ozaoz-oz) 104

13 004.12.365.02802-022
013 010 5.004. 1 2.365.02802-O2i 103
013 '10 07.00í.10.301.03202_026

ló 360 7.001 I 0.30'1.03202-026 3
13 1 7.001 .1 0.301 .03202-026 01

013 90 07.002. 1 0.304.03702-031 97
013 0 00í .08.244.03902-033

13 0 8.002.08.244.04 1 02-036

Rua Walfredo

E-mail - licitacaoansb.pr.qov.br - nsb.Dr.
50-000
v. br

Nova Santa Bárbara. paraná - 9
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14, DO REGISTRO DE PREçOS

14'1. Após a homorogação do_ resurtado da ricitação e adjudicação do objeto pera autoridadecompetente, será efetuado o registro dos ireços e dos fornecedores correspondentesmediante a assinatura da Ata de Registro de pieços (ANExo 02) pera prefeitura e peroscrassificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessáo da Ata de Registro dePreÇos a terceiros.

14'2' Para a assinatura da Ata de Registro de preços, é necessário a empresa ter participado docertame ricitatório, ter sido crassificada e ter apresentado sua proposta Íinar, como atoconcreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazêJo, da primeira corocada, ficafacurtado a prefeitura convo*rr os demais ricitantes na ordem de crassificação, desde queao mesmo preço e condições da pÍímeira corocada, sendo o fornecimento dosmateriais nas condições previstas neste Edital e seus anexos.

14'3' A efetivação da contratação de Íornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata deRegistro de preço e recebimento pero fornecedor da Nota de Empenho emitida peraPrefeitura.

14.4. o fornecedor terá seu registro cancerado quando descumprir as condições da Ata deRegistro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipurado ou não reduzir opreço registrado quando esse se l0rnar superior aqueles praticados no mercado.

14'5' os preços reracionados na Ata de Registro de preços poderão sofrer arteraÇões,obedecidas às disposições contidas no Àrto 65 da Lei 8.666/93, em deconência deeventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bensregistrados.

14'6' No caso de soricitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverádemonstrar de forma crara, por intermédio àe pranirhas de custo, a composição do novopreço Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a prefeitura adotará, atém deampla pesquisa de preços em empÍesas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais
adotados pelo Govemo Federal.

14 7' Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual difeÍencial entre ospreços de mercado e os propostos pero ricitante à época da rearizaçáo deste certame
licitatório.

'14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divurgada em até 15 (quinze)
dias. Nesse período é vedado ao fomecedor intenomper o fomecimento enquanto aguarda
o trâmite do processo de revisão de preços.

.049

15. DAUGÊNC|A

couí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEp . 86 250-000 Nova Saira
Rua Wdfredo Bitten

E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wrvw.nsb.or .br
Bárbara. Paraná - 1o
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ttencouí de Moraes no 222. Ce
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19. DAsoBRtcAçÕEsDAADJUDrclrÁRn
í6.1. A Adjudicatária obrígar-se_á a:
16 1 'l Fornecer o obieto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas noTermo de Referência, bem como * p,"io ãsáo"r"ciao e quanritativã sott*itaoo petaPrefeitura, responsabilizando-se inteirament" p"l"-"ntr"g" inadequada;16 í.2 Manter-se regurar (documentaçáo obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a

^vigência 
da.Ata de Registro de ireços;-

16'3' Corrilir ou substituir às suas expensas, no totar ou em parte, o objeto da aquisição que severificarem dêfeitos resurtantes da fabricação, varidades, montagem ou ainda que estejamem desacordo com as especificações destá Edital;16'4' Responder por todo o ônus reflrent" a L.trü do objeto, tais como, fretes, impostos,seguros, en€rgos trabarhistas, previdenciários, fiscaii e comerciais, a"iãrr"nt", o"aquisição do objeto;
16'5 Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ousubstituí-ro' quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes oureparos sem ônus para a 

. 
prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após acomunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidaoá ol preteitura;í6'6' Para os materiais e-.ou. produtos cotados que tenham prazo de varidade, o prazoremanescente a partir da data de entrega não poderá sei inferior 

" 
ióy" toit"nt" po,cênto) do prazo total da validade;

1I._ qAs SANçÕES ADMtNTsTRAflvAS
17"l Aos proponentes que ensejarem o rãtardamento da execução do certame, não mantiverem aproposta, forem os 1-o corocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro dePreços' hão cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo inidôneo, fizeremdeclaração falsa ou cometerem trauae fsãai poderão ser aplicadas, conforme o caso,resguardados os procedimentos regais, sofrer as seguintes sanções, a critério daAdministração, isorada ou cumurativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causadosà Administraçáo da prefeitura Municipar a" Nor" §rit" Bárbara pero infrator:l.- lmpedimento para registro na Ata, se 

"onauà". 
tr." ricitatória;

ll - Cancelamento do registro na Ata;
rlr - Advertência e anotação restritiva no cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de r0% (crez por cento) do varor estimado da contratação, apricada nas hipótesesde inexecução total ou parcial das obrigações 

".rÀid"..v - suspensão temporária do direito o-e ticitar ou oe contratar com a Administração pública,pelo prazo de ate 05 (cinco). anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes dapunição ou, ainda, até gue seja promovida a reabiiitaçáo perante a Autoridade que apricou apenalidade.

vl - Declaração de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Adminiskação púbrica.'17 2 A aplicação das penalidades oconerá ,por l'ã"r"." prévia do interessado, no prazoestabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intimação do ato.'17 3. Não será apricada murta se, comprovadamente, o'atraso do atendimento, advir de caso

ntro, Fone 43. 326G
E-mail - licitacao6)nsb.or.sov.br

8 r00, cEP - 86.250{00 N
.Dr.sov.br

Rua Walfredo Bi
ova Santa Bárbara Pamná - I

'15 1' O prazo de vigência da Ata de_ Registro de preços será de 06 (seis) meses, a contar daassinatura do mesm.o, pro'ogáver não superior ã ri çozelmeses, com varidade e eficácia

§:rlril" 
a.pubticação do seu errrato 

"" Oiart" Oficiat do Município de Nova Santa
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fortuito ou motivo de força maior.

í7'4 o descumprimento tótal ou parcial das obrigaçóes assumídas pelo fornecedor no momentoda execuçlo da.Ata de Registro 
-de 

p.;";, ;r, J;;tificativa aceita peto órgáo ou entidadeusuária, resguardados os. procedimentoi legais pertinentes, poderá acarretar, isolada oucumulativaúente, as seguintes sançóes:
| - Advertência;'
ll - Murta de 1oo/o (dez por cento) sobre o varor estimado totar do contrato, em caso derecusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de preços;
lll - Multa de 0,3% (zero. vírgula três por centoy poi aia de fornecimento incompreto ou ematraso, até o máximo de 1Oo/o (dez por cenio), incioenres sobre o valor estimado dacontratação, arém do desconto do varor correspondente ao fornecimento não rearizado peradetentora da Ata, recorhida no prazo maxrmo JÀ 15 (quinze) dias corridos, uma vezcomunicados oficialmente,
lv - suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à AdministraçãoPública, por prazo de até 0S (cinco) anos.

175' Em qualquer hipótese de apricação de penaridades será assegurado ao fornecedor ocontraditório e ampla defesa.
17'6 4 aplicação das sançóes previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação deoutras, previstas em Lei,. incrusive responsabirização do fornecedor por eventuais perdas edanos causados à Administração.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata.de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração Automaticamente:- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando caracterizado à interesse público.

o Proponente terá o seu registro de preços cancerado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido quando:

- comprovar estar impossibiritado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casosfortuitos ou de Íorça maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüíver em função da erevaçãodos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

A solicitação dos fornecedores para canceramento dos preços registrados deverá serformulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facurtada à Administração a apricaçãodas penalidades previstas neste edital, caso não aceítas as razões do pedido.
- por iniciativa da prefeitura, quando:
- não acêitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquerespraticados no mercado;

- 
perder quarquer condiçáo de habiritação ou quarificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivado e justiÍicado;
- não cumprir as obrigaçôes deconentes desta Ata de Registro de preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo esta-berecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de preços;

18.2.

18.3

n de Moraes n. 222. Cenl ro, Fone 43.3266.Et00. CEp - 86.250-000 Nova Santa
Rua Wdfredo Bittencou

E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
Bárbar4 Paraná - 12
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18.4

- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condiçõesestaberecidas nesta Ata de Registro de preço o, n* p"jüo, dera decorrentes;A comunicação ' do canccramento do preço registrado, no" 
"""o. 

previstos, será feitapessoalmente ou por correspondência com 
-aviso 

de recebimento, juntando-se ocomprovante aos Futos que deram origem ao registro de preços.

DOCONTRATO .

será dispênsada a cerebração do contrato entre as partes, na forma do disposto noparàgraro 40 do artigo 62 da Lei no g.666, oe zr ae iunno de .rg93, passando a substitulrosos 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.
se o classificado para o item não apresentar situação regurar quando da emissão da Notade Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto au;Laicaoo, será convocado outro ricitante,observada a ordem de crassificação, para subsiituí-ra em iguat prazo e nas mesmascondiçôes propostas, incrusive quanto aos prêços, e assim sucessivar"nt", ,", fãjri.oda aplicação das sançôes cabíveis previstas n".t"'gait"i

DtsPostÇôES FtNA|S

Esta Preíeitura reserva-se no direito de optar pera adjudicação à empresa corocada emsegundo tugar, e assim, sucessivamente, se a primeira iorocãoã ãaãi;;;il;, 
",documentos exigidos ou não.atender as quatitcáçáes dr-o presente editar, sujeitando-se aempresa recusante às penalídades legais cabíveis.

A critério da Prefeitura Municipar de Nova santa Bárbara, a presente ricitação poderá seranulada ou revogada, no todo ou 
", 

p"rt", iloÃlãi;; rectamação ou indenização.

As instruções estaberecidas neste. editar de. ficitação determinam os procedimentos queorientarão o presente processo ricitatório 
"ie 

ã "Js"iú, da Ata de Registro de preço.Alegações de desconhecimento destas irlirrçrãt, -ü, 
como das disposiçôes regaisacima especiÍicadas, não seráo aceitas .orá ,ãáér ,ãiíáas para lustmcar quaisquer enosou divergências encontradas em seus documentos de n"Àirt"êo áou piãpo-rt"r'--' -

o proponente é responsáver pera fideridade e regitimidade das rnformações prestadas edos documentos apresentados em quatquãr tarã ã"'i[it"çao. A farsidade de quarquerdocumento apresentado ou a inveidadà à* 
-úr"ààio"'. 

n"r" 
"oniüã, 

;p.ilãà 
"imediata descrassificação do proponente que o tiver aprLsentado, ou, caso tenha sido ovencedor, a rescisão do conirat,o ou oo 

'peoioá 
à" ãrpr", sem prejuizo das demaissanções cabíveis;

É Íacultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ere superior, em quarquer fase da ricitação,promover diligências com vistas a escrarec"r o, . .àrjt"rentar a instruçáo do processo;

os-proponentes.intlmados paralcrestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveráo fazê-to no prazo determinado pero pregoeiro, .ou pàná o" a".crassincáÉãrnãui'tàiãàl- '"

o-!g,s{enf imelto de exigências formais não essenciais não importará no afastamento doproponente' desde que seja possiver a aferição da sua quarificação e a exatacompreensão da sua proposta;

19.2

í9.
19.1.

20

20.1

20.2

20.3

20.4.

20.5.

20.6.

20.7

3266.8t00, cEP - A0.ZSO-OOO Nova
Rua Wdfredo Bitten

E-mai | - liçitacaoúDnsb.pr.sov.br - rvww.nsb.pr.qov.br
Santa Bfubara PaÍaná - 1)
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It*##% NOVA SANTA BARBARA

esrloo oo paRaruÁ

PREFBTURA MUNICIPAL

ttcncoun de Moiaes no 222, Cerltro

ao unes orgado
Serviços Públicos lnternos

, Fone 43. 326ó.E100, CEp - 86.250-000 Nova Santa B

r,c3

20.8.

20.9.

20.10.

As normas que disciprinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampriaçãoda disputa entre os orooonentàs, oesue qué náo-'"orpror"t", o interesse daAdminístração, a finelidade e a segurança da contrataçào;

As deicisôes referentes ' a êste processo ricitatório poderão ser comunicadas aosproponentes por qtiâhuer meio de comunicaçao que coíiprove o recebimento ou, ainda,mediante pubticação no Diário Oficiat do e"tãàã; 
--- --"'

, A participação do proponente nesta ricitação imprica em aceitação de todos os termosdeste Editál;

20 11 Não cabe à Bolsa. de Licltações e Leilóes do Brasil qualquer responsabilidade pelasobrigaçôes assumrdas pero Íomecedor com o rÉitador, 
"ni "rpÀ.i"iããin*rJüãão 

a rorma eàs condições de entrega dos bens o, J, 
-pr"rLçao 

de serviços e quanio à quitação
fi nanceira da negociaçãó Íealizada.

20j2 o foro desigrrado para julgamento- de quaisquer questóes judiciais resultantes deste Editalserá o da comarca de são Jerônimá oabãrrJ'- pn, óonsiaei"oãâ*,Ê; que estávinculado b. pregoeiro;

20' l 3' O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ghs00 às .,|7
s00 horas, de segunda-a sexta_feira, exceto-feriaOoc ,ã e-"J"iJõã,.ã wateooBittencourt de Mores, 22, centro, úovà- éãnta garúara, É;;;;;:- paã mehoresesclarecimentos.

20.14. a documentação apresentada para fins de habiritação da Empresa vencedora fará parredos autos da licitação e não será devolvida 
"o 

fropon"nt";

20'15 Não ha-vendo expediente. ou ocorrendo quarquer 
_fato superveniente que impeça arealização do certame na data marcada, a sessáo será automaticamentàiraisierloa para oprimeiro dia útil subseqüente, no mesmo troráriã e local anteriormente 

'eiüoetecioos,

desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

20.16. O valor máximo estimado para este pregão e de R$ 97.Sg4,00 (noventa e sete mil,quinhentos e oitênta e quatro reais).

20'17' os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislaçãopertinente.

Nova Santa Bárbara, iAt1Ot2O13.

Eduardo ilon#nn ,aesou.
Pregoeiro

Portaria n' 056120,11

Rua Walfredo Bi

E-mail - licitacao@rsb.pr.eov.br - rvs*.nsb.or r.br
árba& PaÍaná - ),4



PREFETURA MUNICIPAL

!.vgVA SANTA BARBARA
ESIÂDo Do PARANÁ

0<4

J io BoÉotti
Secretário de Serviços públícos Elternos

l

Sim de Lima
Esporte e Cultura

da Silva
icipal de Saúde

Ferna Baldini Rainieri
Secretária do Bem Estar Social e do Trabalho

Moraes no 222, Contro, Fone 43. 3266.8100, CEp - 86.250-000 Nova Santa

ção,

n

iApa
de

Rua Walfredo Bittencourt de

E-mai I - licitacao/Ansb.Dr.eov.br - www.nsb.pÍ.gov.br
Bárbarq Paraná - 15
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PREFETURA IÚUNICIPAL

NA xE o o sE Rc o D TE LA AH AD oç o oBJ TE o
TERMO DE REFERÊNCIA

1.2 - Em caso de divêrgência existente entre as especiÍicações dos ilens que compdescrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevarecerão as
õem o objeto
últimas.

í . OBJETO

2-EsPECtFtcAç ES DOS PRO-UTOS / PREÇO ESTTMADO:

LOTE: 1-Lote001
Itêm Código

servi

o
roduto/

uantidade Preço máximo Preço máximo

5712 ens Fes e conente russa
4 canais de controles independentes

para os tratamentos de TENS
(estimulaÉo elétíca transcutânea _

Transcutâneous Electrical Nerve
Stimulation); FES (estímuta

ncionel. Functional Electricel
Stimulation) Conente Russa (conente de
media freqüência modulada e

arelho de T

çáo elétrica

m Burst)

2,00 UN 1.400,00 2 800.00

OTAL
800,00

rvi

Código
o

uto/

nidade Preço máximo reço máximo

5713

equrpamento deve permitir a escolha do
modo de emissão do ultra-som em

ONTíNUO OU PULSADO

re h do u raIt m So S b aid dp e
ed nfu oci na m n o ,|

0 o
1,00 UN 1.500,00 1.500,00

TOTAL
1.500,00LOTE: 3 - Lote 003

Item digo

produto/
iço

uantidade Unidade Preço máximo Prego máximo

3990 NADO SPLIT 9.OOO BTUS.
Í quente/frio Capacidade de 9.000

R CONDICIO

TB s/U h co b na oc u n S dçoe
Ítre a o eU mas n o

,00 UN 1.500,00 6 000,00

{em

.OTE: 2 - Lote 002

de Moraes no 2
E-mail

22, Centro, Fone 43. 3266
- licitacaoAnsb.pr.sov.br

ova Santa Bárbara- pa.aná -
Rua Walfiedo Bittencoun

8 r00. cEP - 86.25
- wllw.nsb.or.pov

0-000 N
.br

ryOVA SANTA BARBARA
ESTAoo Do PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 64/2013.

r,55

í - OBJETO TJUSTIEICATIVA:

í.í ' A presente ricitação destina-se à evehtuar aquisição de equipamentos de informática,materiais pernanentês ê outros, para manutenç;o ias secretarías Municipais, de acordocom as características descritas neste Termb de Referência e demais anexos.

do produto/servíço

do produto/serviço

com
de MHz,

do produto/serviço

16



PREFBTURA MUNICIPAL

Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8t00. CEp - 86.2504ff)

n56

ryOVA SANTA BARBARA
esraoo oo paRmÁ

1

000,00

idade

vee ntilação depotência
1 at de 460m3/h

imensÕes da n idade interna,u (AxLxP)
0x1 o, mmI UNdapeso i

ê dim daensÕes8k9 nu dadI e externa

idad
7482x 1 5x2): 40mm, dapeso

deexterna consumo de27k9

ntia de no m I nrmo 2 a nos. Deverá(
I nstalado no locaÍ a ser ndI icado

OTE: 4 - Lote 004

ia mensal de 17,2k\M/mês.

OTAL

roximado de energia pera aquecimento
,524 W, consumo aproximadô de

ia para resfriamento 34,S24. Com

DIcoN SONADO P LIT DE c1 000
TUS AR Uo ENTE/F RIU adeCapacid

mil8 CorBtus, consu mo

idede

nel Ída aÍde u lável,reg
dençÕes refrigeração, uecimentoaq

m VEidificação Potência edntilaÉo
644 devazáo aÍ de 800 m3/h,
rmensÕes unda inte rna (AxLxP)

31 x x0 3 mm de 1peso 2kg
mensÕes Uda n idade externa (AxLx P)
7x 83Ox2 8 mm5 e depeso

derantia mno ntmo 2 anos Deverá
insta lado localno a ser indicado

00 N 500,00 10.500,00

OTAL
10.500,00:5-Lote005

1 4010

conÍeccionado em châ
parte

central,

PORTAS com
slmultàneo, quatro

prateleiras internas com reforço na
pa de aço

198 x 900 x 400 cm Cor aMedidas:
definir.

00
|'

UN ,00 í00,00

100,00
OTE: 6 - Lote 006

,|

0,73 altura, 0,80
ndidade. Cor a definir.

O DE ESCRIT O PEQUENO 2
comprimento,

,00 N í00,00 00

Rua Walfredo Bittencoun dã
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - rvww.nsb.or.sov.br

Nova Santa BiáÍbarÀ Paraná - 71

do produto/serviço
máximo máximo

de
branco,

eletrônaco,

49k9.

do produto/serviço
maxrmo máximo

DE AÇO
de travamênto

do produto/serviço
máximo máximo



-It*) NOVA SANTA BARBARAe esraoo oo plneuÁ

TOTAL
00,00LOTE: 7-LoteOOT

Item ódigo

produto/
rvigo

e do produto/serviçoNoin
Quantidade Unidade Prego máximo Preço máximo

5700
Com 12 vãos, com pitáo paÍa cedeado.
UrmensÕes 1,98 m d altura eO,42mde
prolundidâde '

RMÁRIoI-MAÇo pnnn vesTlÁnro ,00 UN 789,00 1.578,00

1 578,00LOTE:8-Lote0o8
Item

o

ódigo
do
produto/

ome do p rod u to/sê.rv içoN uantidade nidade Preço máximo Preço máximo
total

5710 ANTE produzido comRM RIO EST
Stru u a M DF 02
have 20 e e e aSp em

S taSpa D me Sn ô S
í6íxgíx42 cm. Na cor ôinza e verde

1,00 UN 460,00 60,00

OTAL
460.00LOTE:9-LoteOOg

Item

erviço

Código
do
produto/

Nome do produto/serviÇo uantidadê Unidade Preço máximo Preço máximo
total

3992

sapatas niveladoras; puxadores de
alumínio; puxadores de alumínio; com 04

sôes: altura 133,50 cm,
, profundidade 70,50 cm

R UU Eo M o P Ro T PS RA
P TQ A a u o tamrq po

n S l'u od me d aço

a etaS ed o ca nlt hoç
Se o n up p n a

cor cinza. Dimen
largura 47,00 cm

2,00 UN 219,00 38,00

OTAL
438,00LOTE: 10 - Lote O1O

Item

rvt

Código
do
produto/

Nome do produto/serviço uantidade Unidade Preço máximo Preço máximo
total

5701 URO DE PREsSÃo c/
conjugado em a
BEBEDO

ço inox PCA
,00 UN 799,00 1.598,00

TOTAL
1.598,00LOTE: 11 - Lote 011

Item ódigo

ryt

do
produto/

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo
total

4965 EB R Mo de daS mm arg
0 72 4

0,00 UN 367,00

Rua Walfrcdo Bitten- oraes no 222, Centro, Fone 43 3266
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br

couí de M 8r00, cEP - E6.
- www.nsb.or.s

250-000 N
ov.br

ova Santa BfubarÀ paraná -

PREFBTURA MUNICIPAL .057

1em 00% comportas
externas pés

reguláveis.

24;

4
SUSPENSA com

chapa com

com rolamento e
eletrostática epóxi

1 530 xcomp.
xmm 1alt. mm. Cabeceira

340,00


