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Município de Nova Santa Bárbara - 2021

clasificação por Fomecedor

Pregão 9/2021
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Classificaçâo por Fomecedor

Pregão 9/202í
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Cla§Íicação poÍ Fornêcedor

Prcgâo 912021
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Clasifi cação por Fornecedor

PÍegáo 912021

UN, PEço Unltádo PreÍo Totâl Sêl

Lot. @a . Lot. @
@1 714 R6lÍrgíír.21ü6 FO 1@@ Ct6er5cd Cúquslâ

Frdo c(ín 6 úide . &6 cõêll5cãda a9L5. addo €gcid de 9!ãaê r.n€ Âd\rd. erdJ,ll. trÔ cilÍ'co, cdlolêdeÉ súldoG pot&!,o. b.í[odo do sódo, c€.ala cããldo üpo Iv

Lor. l0,l . lor. 1rE

@1 761 R6qúnhã dê c@o ,4mq

Brscqlo ôco ssn r€châo ro6qurf8 6 ceo d6 í4rrrÉ ô trrgo gddra É9 erd. 3d açúã e oirre s!àÉte4 pê.mt dês

2 6€0,@

2@@26S

6B

6,74

13.94

1,70

1025

Lot.16. lot. 16
@1 ,66 VrEgroôíraçâ Êítdâgern ê 750 ln

m1 ô3 \Í.69reêvúpúeo 7aO rÍi

Foné..ro.: 11121.2 vlLMÁR OE SOUZA OlÁS

Em.ll: €uri.qú.(tholm.lr.com

Lotêoz. Loi.027

01 160 Cré d6 FLG.a ldE É hotEg&E. tdí*diô

UN

Cl'lPJ: lO31ü$lqDt-t6 T.líonÍ §!6216í6 §{o* Clacíkdo

2m

tír.0
187.@

71,25

f125

tt
Lot. ol0 " Lot. olo

m1 437 AluôsÔridoerndêo Lârô 1709r uN 70.00 cl6siícado

At n d8o d€ sge 4'ra sd s §(Í3ro €qeld s É cúréín rraçc dê sqa Poó cdnú traç6 d€.po. 9ú9drm ô reiiê / (k1rdb3 N& cdr&n qrúa

m1 5752 ÁzqlíE sd. sffcíoço tffitEgrõê Sanô cm l5oor

I

44510

lot.fi2.1.t.012
@1 6171 Bde (b goru, !pô ,rslcârê CX 150.00 Clasúcado &ír doír

,orÉ2í*6 dírr6 rtíoâr e er(uãts &rú, orlco CaE 6t*ü Oúbdq6

m1 525Ê 6orr.ho, úpo p.úlo parâ c6(m
Sóo. barilhá corn rêchso do chocdal€ AcúdciqEdo sn srbarág m rftlvdrd d€ 10 9Í

UN

saÍâ êdivrgês sanrâ €.lv.gss

2@.@

26S 60

,256.m
12 505,@

1z§,@
1286@

@1 6€45 B6bo.iútô C.Él5óílnm35o9Ó uN 1220.@ Cr€ssncd grorogroto

c0b6io cm ciEd ar€ mo airg o, bdôorn dê ci.cdds íehêádo dê rrsüm cíúrElizado

E trlidopo. EáíECristrElltltk ÍEs!& 5€rÊy

ô80

eO
C'^,

(

5913m

5913@ r

,1.18ê9

2 091,@

2091.@ r

1751,@

1751,@ '



(
.rre
ügí

Município de Nova Santa Bárbara - 2021
ClassiÍicação por Fornêcêdor
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Cla§Íicação por Fornecedor
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REFEITURA IVIUNICIPAL
I

: NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" 9/202,t . SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 0610412021, no Setor de Licitaçôes da PreÍeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçÕes)

da Bolsa de Licitações e LeilÕes do Brasil, www. bllcompras.com realizou-se o

julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no 912021, que tem por

objeto é o registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios não

perecíveis, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

Credenciou-se para o pregáo 07 (sete) emprêsas. Após a etapa de

lances a pregoeira declarou como vencedoras as empresas ALD(ANDRE SEXTAK

BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA .

ElRELl, CNPJ n' 16.579.17410001-90, num valor lotal de R$ 9.722,36 (nove mil,

setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), ALYSON SIDNEI TEODORO

ANTUNES . COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA . EIRELI, CNPJ

n'37.5'16.954/0001-61, num valor total de R$ 65.146,71 (sessenta e cinco mil, cento e

quarenta e seis reais e setenta e um centavos), COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, CNPJ

n' 40. í 38.949/0001-77, num valor total de RS 225.509,99 (duzentos e vinte e cinco mil,

quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos) e VILMAR DE SOUZA DIAS, CNPJ

n'10.3"18.91 1/000í-15, num valor total de R$ 44.879,97 (quarenta e quatro mil,

oitocêntos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme ata anexa.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à

habilitação via Correios, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto

declaradas habilitadas.

lnformo que, esta Comissáo consultou o Cadastro de Restrlçôes ao

Direito de Contratar com a Administração Pública (TCE Paraná) e na Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), no sentido de veriÍicar se as empresas

habilitadas náo estão declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios,

conforme comprovantes anexos.

Rua WalÊedo Bittencouí de Moraes no 222, Ceúto, ? 43.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitâcao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tomê as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara 0810412021 .

NOVA SANTA BARBARA

a;r,tLffi
Polliny re Sotto

Pregoeira
Portaria n" 02312021

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr-gov.br



08/04t2021 Cadastro de restíiçóes ao dirêito de contíatar com a AdminiskaÉo Pública

TCEPR

Ípo (bcumeito

Nôme

CNP]

936

VoltàrConsultar restrições ao direito de contratar com a Administrâçãô Pública

Dir*Ilr@
de restrições

Número documênto t 65791 74000190

npo de sanÉo

P€íino pübÍcação : de

DBta ê Inbo tmpedimeito: de

Dôta de Fim Impedimênto: de

Sihla@:

Todos

até

até

ôté

Todas

Links úteis: @§U[lIqJ / Con$lta CIDIN m

NINHUl'1 ITIM TNTONTRÂDO!

!.|!priE!

https://seívicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUâiUconsultarlmpedidos.aspx 1t'l
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TRIBUNAL DÊ CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Informa da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitântes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nâda Consta

Para acessar a ceÍidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Razão Social: ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE
LIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

CNPJ : 16.579.17410001-90

93?

Consulta realizada em: 0810412021 l0:56:02
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Obs: A consulta consolidada de pessoajuridica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein'13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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Voltar

TCEPR

Pesquisa de Íestíiçôes

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

litdd. Iirf.dlftaílfD

Fornecedor
Tipo do(rrmento

NoíÉ

CNP] Núínero doa,J.nento 175r6954000r61

t
Tipo de SârEão Todos

Periodo publi.ação : de l até

âÉ

aÉ

Data de Inho Impedimento: de

Dêta de Fim Impedimento: de

Sih.EÉo: Todôs

Links úe,s: @lsUtàIgU / Coosulta CÁDIN PR

NENHUl',| IÍ[M INCONTRADO!

lrEpJrorr

httpsr//servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/Consultarlmpedidos.aspx 1t1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consultâ realizada em: 0810412021 10:56:38

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitântes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão oíginal no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresâs Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a ceÍidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Razão Social: ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE
LIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI

PJ: 37.516.954/0001-61

rgão Gestor: CNJ
adastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
dministrativa e Inelegibilidade

I no portal do stor, cli AOUIra acessar a certidão ori

sultado da consulta: Nada Consta

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de20l'7,Leín'13;126, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n" 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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VoltâÍ

}
TCEPR

Consultar restriÉes ao direito de contratar com a Administração Pública

restrições

'l-ipo documento CNP] Número docurn€nto 4013894900ôr 77

Nome

Tipo de sanÉo Todos

Data de Iniciô Impêdimento: de

Data de Fim Impedimento: de

Sitlação:

Peíiodo publicação I de

t-t,.

até

até

ate

l

Todôs

Liôks útêis: @lsutarcU / Consultâ CAoIN PR

NTNllUM ITTM TNTONTRÂDt}!

hpi.r!Í

https://servicos-tce.pr.govbr/tcepr/municipaUaiUconsultarlmpedidos.aspx 1t1



943
rA,

TRTBUilAL DE coNTAs on urutÃo

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta e do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razâo social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federa[ do Brasil.

Consulta realizada emz 0810412021 10:57:12

lnforma ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Àto de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nadâ Consta

Para acessar a ceúidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão oúginal no rtal do ór estor, cli ue AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão origin4l no portal do órgão gestor, clique AOUI.

o Social: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
PJ: 40.138.949/0001-77

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos principios de simplificação e

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de junho de 2017,Lei n' 13.'126, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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TCEPR

945

VoltârConsultar restrições ao direito de contratar com ã Administração Pública

Íipo docunÉnto

Noíne

CNP] Númeo dooríiento 10318911000115

I
Tipo de Sanção Todos

Periodo publicação : de até

Dàta de Fim Imp€diÍnento: de ate

Dàta de lnicro lmpedimeôto: dê até

S,tuaÉo: Todâg

Unks ureis: eo!§qtzrclJ / Consulld C-ADIN m

fqidsr

NINllUt',l ITIM TNCONTRADO!

I-Epruol

https://servico§-tce.p..gov.br/tcepr/municipaUaiUConsultarlmpedidos.aspx 1t1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 0810412021 10:57 :52

Informa ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta EIetrônica:

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA UI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a ceúidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Social: VILMÂR DE SOUZA DIAS
NPJ: 10.318.91 1/0001-15

rgão Gestor: TCU
adastro: Licitântes Inidôneos
esultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão original no portal do ór estor, cli ueA I

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein'13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo ns L7 I 2O2l

Pregão Eletrônico ns 912027

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios

não perecíveis.

Origem: Setor de Licitações

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

licitatório Pregão Eletrônico ns 9/2OZt, o qual tem por objeto registro de

preço para eventual aquisição de gêneros alimentÍcios não perecíveis.

O pregão é regido pela Lei ns 7O.52O|2OO2, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2005 [paro pregdo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 70.52012002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de aquisição dos produtos em especial para suprir as escolas

municipais, em relação a merenda escolar.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

PARECER JURíDICO
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* NOVA SANTA BARBARA

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 17 do Decreto ne 5.450/2005) e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. as, V da Lei nq

70.52OlO2 e 17 do Decreto ns 5.450/2005).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Art. 22. Do Decreto

ns 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.

No total, 07 (sete) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema comprasnet. Ato contínuo

iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as menores

propostas dentro do percentual legal exigido.
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Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando habilitadas, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma empresa apresentou recurso quanto

as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ne 9/2021, tendo vindo

desta forma descrita acima instruído o processo para análise final desta

procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns 70.520/2002 e

Decreto ne 5.450/2005, c/caLei ns 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores
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responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 19 de abril de2O27

rmen Wi cken

Procuradoria Juríd ica
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito MunicipaJ

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO» t." 9l2O2L -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou não deste processo

licitatório .

Nova Santa Bárbara, 19/04 l2o2l.

Pollinv ere sotto
Pregoeira - Portaria n" O23l2O2l

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centío,8 43. 3266.8100, ry - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr-qov.br - www.nsb.Dr.qov.br

Ó;'"uffi
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocaÇÃo n ao.ruolcaçÃo
pnpcÃo pr.prnôrrco N'9/2021 - sRP

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril (0a) do ano de dois

mi1 e vinte e um (2021), em meu Gabinete, eu Claudemlr Valérlo, Prefeito

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

Licitaçáo Pregão Eletrônico n." 9l2O2t, destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de gêneros alimentícios nâo perecíveis, para suprir as

necessidades das Secretarias Municipais, a favor das empresas que

apresentaram menores preços, sendo elas: AJ,EXANDRE SEXTAII BATISTELA

JUNIOR - COMERCIÁT DE ALIMENTOS E MÂTERIÁI DE LIMPEZA . EIRELI,

CNPJ n" 16.579.17410001-90, num valor total de R§ 9.722,36 (nove mil,

setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), ALYSON SIDNEI

TEODORO AIÍTT'IIES . COMERCIO DE AJ,IMEITTOS E MATERHJS DE

LJJIIIPEZA - EIRELI, CNPJ n" 37.516.95410001-61, num valor total de R$

65.L46,71 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e um

centavos), coMERcIAL BEIRA RIO LTDA, CNPJ ná 40.138.g4g/O001-77, num

valor total de R$ 225.509,99 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e nove

reais e noventa e nove centavos) e VILMÂR DE SOUZA DIAS, CNPJ n'
10.318.911/0001-15, num valor total de R$ 44.879,97 (quarenta e quatro mil,

oitocentos e setenta e nove reais e noventâ e sete centavos).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

alérlo
icipal

Rua Walfredo Bitrencouí de Moraes n" 222, Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.or-qov.br - www.nsb.pr.gov.br



Nova Santa Bárbarâ - PR, 19 de ABRIL de 2O2l - Diário Oficiat Eletrônico - Edição: L9SL l2O2l-l4l
AVISO DE LTCITÀÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" I71202I

Objeto: Aquisição de tubos de concreto armado, parâ suprir as necessidades da Secretaria Mu[icipal de Obras, do Trabalho e

Geração de Empregos.

Tipo: Me[or Preço, Por Lote.
Recebimento dos Envelopes: Até às l3h30min, do dia 04i05/2021.
lnicio do Pregão: Dia 04/05/2021, às 14h00min.
Preço máximo: RS 68.17530 (sesselta e oito mil, cento e sete[ta e cinco reais e trinta centâvos).

IIIgIüA§0sr_Cqgdg;19113135: poderão ser obtidas em horário de expedierte na Prefeitura Municipal de Nova Santa Biirbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: liçitacao@nsb.pr.eov.br ou pelo site wwrv.nsb.preov.br

Nova Santa Bárbara, 19/04/2021.

Polliny Simere Sotto
Pregoeira

Portaria n' 023/2021
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO N' I8/2021 _ SRP

Objeto: Registro de preços parâ eventual aquisição de materiais de enfermagem e equipameltos, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo: Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2010412021às 08h2gmin do dia 05/05/2021.
A RTURA DAS PROPOSTÁS: das 08h30min às 08h59min do dia 05/05/2021.
INicIo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇos: às 09h00min rto dia 05t0512021.
LOCÂL: rYww.bllcompras.com
Preço máximo: R$ 279.511,23 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e onze reais e vinte e três centavos).

I!ÍqEg§0ÊslO!0p1Ê$Ê!leÍl§: poderâo ser obtidas em honário de expedierte na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por Ernail: licitacaoíAnsb.pr.gov.br ou pelo site rvrvrv.nsb.pr-sov.br

Nova Santa Bárbam, 19104/2021.

Polliny Simere Sotto
Pregoeira

Portaria ro 023/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGAO ELETRONICO N' 9/202I . SRP

Aos l9 (dezenove) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério,
Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçôes Iegais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão Eletrônico n.'912021, destinado
ao registro de preços para eventual aquisição de gênercs alimenticios não pereciveis, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, a

lavor das empresas que apresentaram menorcs preços, sendo elas: ALEXÀNDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE
ALIMENTOS E MATERIAL DE LTMPEZA - EIREI-I, CNPJ n" 16.579- 17410001 -90, num valor total de R$ 9.722,36 (nove mil,
seteccntos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos.), ÀLYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E
MATERIÁIS DE LIMPEZA - EIRELI, CNPI n'37.516.954/0001-61, num valor total de R$ 65.146,71 (sessenta e cinco mil, cento e

qu. .tu e seis reais e setenta e um centavos), COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, CNPJ n' 40. 138.949/000 l -77, num yaloÍ total de R$
22S509,99 (duzentos e vinre e cinco mil, quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos) e VILMAR DE SOUZA DIAS, CNPJ n'
10.318.91 l/0001- 15, num valor total de R$ 44.879,97 (quarenta e quatro mil, oitocentos e serenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Dodrenlo ãssimdo po. Cedin@do Dgilal - Nova Sala BáíbaÍa
PÍelêiúG irl1nepal: 955610aO000160-AC SERÂSA- Sua
aulBíü.jdâde é gaE ira deíe que visáJ@d,o alÉvés do sile:
hlto,r,tNw.nrh.r.@.bíldr/tubrkaoo/dràn. Ji.'àr'erinê

EXTRATO DO CONTRÂTO N'23/2021

REF.: Processo de Dispensa de Licitação n." 912021

PARTES: Muricípio de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito público intema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561 .080/0001-60, com
sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de MoÉes,222, neste ato represenmdo pêlo seu Prefeito MuDicipal, Sr. Claudemir Valério,
e a empresa DLL INFORMATICA LTDÂ, inscrita no CNPJ sob n" 00.464.862/0001-?5, com sede na Rua Álvaro Maravalhas,5g4 - CEP:
81270750 - Bairro: CIC, Curitiba/PR.

OBJETO: Contratação de seryiços gráficos para impressâo de carnês de IPIUS e taxas de renovação de alvrrás.

VALOR ESTINIADO: R$ 2,717,88 (dois mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA:30 (trinta) dias, ou seja, até t8/05/2021.

SECRETARIA: Secretaria de Administração.
RECURSOS: Secretaria de Administraçâo.
RESPONSÁVEL JURiDICO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR n'22.932.
DATA DE AS§INATURA CONTRÁTOt 1910412021.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
RuarWalfredo BiltencouÍt de Moíaes n"222 -Centro

Fone/Far (43) 3266-8100
E-mail: diaÍiooÍicial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÀDO DO PARANA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." 8202,I - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÃo eurnôHtco N" 9/2021 - pMNSB

O l,tUlttcÍpp DE NOVA SeNil eÁnemA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ sob no 95.561.080/000'1-60, com sede na Rua WalÍredo BittencouÍ de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250-000, represenlada neste alo por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portâdor do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, doravanle

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n"

14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decreto Federal n.0 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal N0

3.555/00, Dêcreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993, com

as alterações posteriores, em Íace da classificação das propostas apresêntadas no PREGÂO ELETRÔNICO No

9/2021, homologado pelo PreÍeito l\.4unicipal, que RESoLVE registrar os preços para eventual aquisipo de

gêneros alimentícios não perecíveis, oferecidos pela empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -

CoM. DE ALIM. E MAT. DE LIMPEZA - EIRELI, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

16.579.í 7410001-90, com endereço à Avenida BenjamÍm Giavarina, 1097 - CEP: 86210000 - Baino: Jardim

Maria Julia, Jataizinho/PR, neste ato represenlada pelo Sr. Alexandre Sextak Batistela Junior, inscrito no CPF

sob n". 800.919.849-80, RG n'131810342, doravante denominado Bênêficiária da Ata, cuja proposta Íoi

classificada, observada as especificaçôes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

cLAUSULA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÀo DO 0BJETo E PREç0S REGTSTRADOS

ITENS

llem Descrição do produto/serviço [4arca

do
Quantidade Preço

unilário

LOTE

019 -
Lote

019

1 7770 Biscoito docê rosquinha de coco

SEÍ\,I LACTOSE. PCIE 4OOqr

contém (Farinha de trigo

enriqueclda com ferro e ácido
fólico, amido de milho, açucar
invertido, gordura vegetal

hidrogenada, sal, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e
pirofosfato dissódico), melhorador

de farinha (metabissulÍito de

sódio),emulsifr cante (lacticina de
soja) e aromatizantê.

TODES

CHINI

E 60,00 4,99 1.297,40

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisiçâo de gêneros alimentícios não pêrecívêis,

para suprir as necessidades das Secrelarias Municipais, mnÍorme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." 9/2021, independentemente de transcriÉo. O Orgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01,

podendo até realizar licitação especíÍica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. '15, 
§ 4", da Lei n" 8.666/93, reaÍirmada

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

Lote Código

do

produto/

serviÇo

Unidade

de

medida

Preço total

I



LOTE:
n'l? _

Lote

033

1 804 CANELA EM P0 100 gr CPA PCTE 120,00 5,13 6't5,60

LOTE:
UT,Z -
Lote

062

1 719 Gelatina em pó. Sabor a deÍinir.

Embalagem c/ 85 gramas, caixa

com 36 unidades.

LA

REND

CX 52,00 34,99 1 .819,48

LOTE

075 -
Lote

075

1 3667 Macanão para sopa tipo letrinha

colorido Seca, com ovos,

fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpâs e

de boa qualidade. Preparada com

03 ovos por quilo, no mínimo,

correspondente a 0,0459r de

colesterol por quilo, sem adição de

corantes. Tendo, no máximo,

umidadê de 13gr por 1009r. Livre

de matéria terrosa, parasitos,

larvas e detritos animais e

vegêtais. Embalagem: Primária:

sacos de polietileno atóxico,

resistentes, termossoldado,

contendo pêso liquido de 5009r.

GALO PCTE 780,00 3,49 2.722,20

LOTE

090 -

Lote

090

1 759 Pipoca de milho doce Composta

de milho canjicado e açúcar.

Embalagem de saco de polietileno

de 109r. Fardo com 50 pacotes

MINEIR

0
FD 79,00 22,11 1.746,69

LOTE

107 -

Lote

107

1
1aa VINAGRE DE ALCOOL COM

Ll[/40 Embalagem de 750 ml

CHENI

N

UN 389,00 10.1 1.520,99

TOTAL 9.72236

.a{t?:!

flülf
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o prazo de visência da Ara de -.r:rTo:i[J.':tilH;?i,X,i',,Xi[, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu êxtrato no Diário Oficial do l,4unicipio de Nova Sanla

Bárbara.

Dotações

Exercício

da

despesa

2021 03.001.04. 1 22.0060.2006 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 520 04.001.06. 1 25,0065.2007 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 710 05.001.15.1 22.0070.2009 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 1610 0ô.001.1 2.306.0200.201 5 0 3.3.90.32.00.00 Do ExercÍcio

2021 1620 06.001.12.306.0200.201 5 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

95?

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43. 3266.8100, X - 86.250-000
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CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRA

As despesas decorrentes desta ata correrão por conta das seguintes dotaçoes orçamentárias:

2
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2oz1 lz+so loo.oos.rz.ooo.ozso.zozr 0 3.3.90.32.00.00 lDo Exercício

202i lz+ao loo.oos.rz.soo.ozoo.zozr 111 3.3.90.32.00.00 lDo Exercício

2oz1 Btzo loo.oor.ro.sor.oszo.zozs 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 lztto loa.oor.ro.aor.oezo.zozs 303 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 Bszo loe.ooz.ro.aor.osso.zozz 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2oz1 lezoo los.oor.oa.z«.oaao.zolr 0 3.3.90.30.00.00 lDoExercício
2021 lsszo los.oor.oa.z++.oaso.zorz 0 3.3.90.30.00.00 lDoExercício
2021 lsaoo los.ooz.oa.z++.oaoo.zosl 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2o2i lr+so los.ooz.oe.z++.0+oo.zol+ 0 3,3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 lssoo los.ooz.oa.z++.onoo.zol+ 705 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 lsszo los.ooz.oa.z++.0+oo.zor+ 741 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2oz1 lszoo los.ooa.oa.z+e.o+ro.ooes 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 lrzeo los.ool.oa.z+s.oaeo.zoro 0 3.3.90.30.00.00 lDoExercício
2oz1 lsaoo ps.oo+.oa.z+t.uzo.zozt 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

cúusuu sexre . Do cANcELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não reslarem Íomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caraclerizado o inleresse públim. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o mntraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

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

maior:

- o seu pÍeço rêgistrado se tomar, comprovadamente, inexequível em Íunção da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõêm o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

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

aplicaçâo das penâlidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- nâo aceilar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àquêles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualiftcaçâo técnica exigida no processo licitatório;

- por razóes de interesse público, devidamente molivadas e.iustiÍicadas;

- náo cumprir as obrigaÉes deconentes desta Ata de Regislro de PÍeços;

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

de Preços;

3

cúusuLA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) mesês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e salisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regislro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de ouka licitação quando.julgar conveniente, sêm que caiba Íecurso ou indenizaçâo de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contrâditório e a ampla deÍesa.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43: 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Sântâ Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - rwwv.nsb.pr.gov.br
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- caracterizada qualquer hipotese de inexecuçâo total ou parcial das condições estabelecidas nesta rua OS í I
Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamenlo do preço registrado, nos

casos previstos, seÍá feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, junlando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao regislro de preços.

cúusuLA sÉnMA - oAS oBRtGAçôes ol eeiterrclÁnn oe ntl
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estrilamente de acordo com as especiÍicaÉes descritas no Termo de Referência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quântitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

intehamenle pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durantê toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da entrega do objeto;

CúUSULA oITAvA - DAs oBRIGAçoES Do MUNrcíPlo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, alinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos êntregues equivocadamente ou em desacordo com as orienta@es passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍica$es conslantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, conlados a partir da autorização de fornecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a enlrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamenle solicitada à

enkega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as san@es previstas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTo

0 pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mêdiante apresênlaçáo da nota

Ílscal acompanhada da certidão êxpêdidâ conjuntamênte pela Secretaria da Rêceita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contnbuições

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e 'c" do parágrafo único do artigo '11 da Lei Federal n.o 8.212'199í, às

contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a tercêiros e CêrtiÍicado de

Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS. Na existência de débitos .junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a rêgularizâção por parte da contratâda, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o dêvido pagâmento mêdiante deÉsito banúrio. Deverá

constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivaÉo do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduziÍ do

montante a pagar os valores conespondêntes a multâs, indenizaçõês, encargos, tributos, etc., devidas pêla

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrôhico n" 912021. Nenhum pagamênto será

4
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NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA DÉcffA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicita@es de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a PreÍeitura Municipal de Nova Sanlâ Báóara isenta de quaisquer Íesponsabilidades.
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efetuado a beneÍiciária da Ata enquanto pendenle de liquidação qualquer obrigaçâo Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamenlo de preços ou a correção monetária.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - DAs coNDtcÕEs GERAIS A SEREM ATENDTDAS

A beneÍiciária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela enkega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A bênêÍiciária dâ Ata ficará obrigada a:

- Não conlratar servidoÍ pertencente ao quadro da Preíeilura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver préviâ âutorização da Administração da

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo dâ ata dê registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

cúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAS sANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momenlo da execução da Ata

de Regisúo de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, podêrá acanelar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançÕes:

. Advertência;

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

colocada do item em assinar a Ala de Registro de Preços;

. Multa de 0,30/o (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentês sobre o valor estimado da contratação, alám do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de '15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensâo tempoÍária do dirêito de participar de licitação ê de fornecer à Adminishação Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Considerar-s+á justificado o atraso no atendimenlo somênte nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) corles frequenles de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificaÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão{e+bra no mercado;

h) atrasos demrrentes de outros serviços e/ou instalaÇão inerentes aos têrmos contratâdos direlamente pelo

Município.

5

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

defesa.

A aplicação das san@es previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previslâs em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçáo.

As importânciâs Íêlativas a mullas serão descontadas dos pagamentos a serem eíetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entrêtanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabiveis, se.jam estas adminislrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.6ôô/93 e alterações.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 326ó.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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CúUSULA DÉCIMA oUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética duÍânte todo o procêsso de licitaçã0, de contrctaçáo e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-sê as seguintes práticas:

a) 'pÍálica corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a falsiÍicação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de êxêcuÇão da ata;

c) "pÍática colusiva': esquêmatizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou preposlos do órgão licitador, visando estabelêcêr prêços em niveis

ârtiÍiciais e náorompetilivos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, dirêtâ ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando inÍluenciar sua participação em um processo licitatório ou aÍetar a execução da

ata;

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

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o obletivo de impedir malerialmente

a apuração de alega$es de prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilatêral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamenlo, parcial ou integral, por organismo Ílnanceiro multilateral,

mêdiânte adiantamento ou rêembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma emprêsâ ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indeínidamente ou por prazo determinado, para a outorga dê contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constalar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulenlas, colusivas, coercitivas ou obstrulivas ao participar da

licitaçáo ou da execução um mntrato Íinanciado pêlo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo mndição
para a contrataÉo, deverá conmrdar e aulorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parle ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamênto ou reembolso, peÍmitirá que o
organismo Íinanceiro e/ou pessoas por êle foÍmalmente indicadâs possam inspecionâr o local de execução da

ata e todos os documentos, @ntas e Íegislros relacionados à licitaÉo e à execuÉo da ata.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., cóm renúncia de qualquer outro, por mais

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

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

rêpresentantes das partês, Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 201 04 12021
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cúusuLA DÉctMA eutNTA - DAS DtsposrçoEs FtNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Elehônico N" 9/2021 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamênte, no certamê supra numerado.0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no '10520/2002, Lei 8.66ô/1993 e demais legislaçóes pertinentês.
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NOVA SANTA ARB A

to

dade Competente

039.382-0 SSP/PR

ALEXA

SEXÍAKB

A,iinàdo defoÍmô digtal
m. ÂLEIÁNDRÉ SIXTÂX

STELA iWKFI Á

JUNIO

80

1 9849.,UMoÊaooer%4e30
Dôdos: 2021.04.20 l5í3:23

Alexandre Sextak Batistela Junior

Empresa: Alexandre Sextak Bâtistela Junior - Comercial de Alimentos e Material de Limpeza - Eireli

CNPJ: 1 6.579.17410001-90

Beneficiária da Ata

tra

Chêfe dê Gâbinele - Fis I pelo acompanhamento da ata

Silvestre

Secretário Municipalde Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento

da ala

tmont Aparec

Secretária Municipal de Educação, Esporte ê Cultura Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

ouza

Secretária Munícipal dê Saúde I pelo acompanhamento da ata

Sylmara cida Valério

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REGISTRO DE PREqO N." 9/2021 - PMNSB

REFERENTE Ao pneoÃo eurRôutco N" 9/202í - pMNSB

O tUNtCíptO DE NOVA Sftlil eÁngena, com personalidade jurídica de diÍêito público intemo, inscrito no

CNPJ sob no 95.561.080/000'l-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, doravanle

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.0 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.0 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal no 04'l/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de.junho de 1993, com

as alterações posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No

9/202'1, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aqursição de

gêneros alimentícios não perecíveis, oferecidos pela empresa ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES -

COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. ElRELl, pessoa iurídica de direito pnvado, inscrita

no CNPJ sob no. 37.516.954/0001S1, mm endereço à Rua Barão dê Antonina, 401 - CEP: 86210000 - Baino:

Cenko, Jataizinho/PR, neste ato representada pelo Sr. Alyson Sidnei Teodoro Antunês, inscrito no CPF sob

no. 098.246.129-12, RG n' '12-840.023-0, doravânte denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classificada, observada as êspeciÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracilada, bem como as

cláusulas e mndiçôes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui obleto dêsta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimêntícios não perecíveis,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especiÍlcado no ANEXO 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." 9/2021, independentemêntê de transcrição. O Orgão Gerenciador náo se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condiÇôes, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reafirmada

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

cLÁusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÃO D0 OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

ITENS

Lote Item Código

do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço l\rlarca do
produto

Unidade

de
medida

Quantidade Preço

unilário
Preço total

LOTE: 002
- Lote 002

4331 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar
obtido da cana de açúcâr,

cristal; com aspecto, cor,

cheiro próprios e sabor doce;

com teor sacorose mínimo

de 99,3% P/P, admitindo

umidade máxima de 0,3%

P/P; sem fermentaçã0,

isento de sujidades,
parâsitas, materiais tenosos
e detritos animais ou

vegetais; acondicionado em
plástico atóxico.

GLOBO UN 1.360,00 12,40 16.864,001

I
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LOTE: 008
- Lote 008

1 818 Arroz Agulhinha tipo 1 longo

fino Com laudo de

classiÍicaSo constando

umídade máxima 14% e
quebrados até 9,5%, embal.
polietileno atóxico,

transparente c/ 5 kg,

Câracterísticas Físicas,

QuÍmicas, Biológicas e da

embalagem devem obedecer

a legislação Vigente.

NORTE

SUL

UN 613,00 20,00 12.260,00

LOTE: 034
- Lote 034

1 819 Canjica branca - tipo 1 Pcte

c/ 500 gramas
CAMPO

VIVO
UN 620,00 2,50 1.550,00

LOTE: 044
- Lote 044

1 797 Creme de Leite 200 gr HULALA UN 250,00 2,40 600,00

LOTE: 053
- Lote 053

1 788 Extrato de tomate,

concentÍado, tradicional.

Embalagem lata de 340 gr

XAVANT

E

UN 390,00 1,30 507,00

LOTE: 072
- Lote 072

1 3659 Leite lntegral UHT Longa

Vida, caixa com 12

embalagens de 01 litro
(12x1\.

TIROL CX 405,00 42,50 17.212,50

LOTE: 073
- Lote 073

1 799 Macarrão Ave Maria Com

ovos, vitaminado, composto

de matéria prima de primeira

qualidade, sãs ê limpas,

isentas de material lerroso,
parasitas. embalado em
pacotes com 500 gr. A
composição centesimal

aproximada deverá ser:
proteinas = 12,59; lipídios

=29; e glicídios =739

JOIA PCTE 190,00 1,90 361,00

LOTE: 076
- Lote 076

1 800 Macanão parafuso Com

ovos, normal, vitaminado,

composto de maléria prima

de primeira qualidade, sãs e

limpas, isentas de material

terroso, parasitas. embalado

em pacotes com 500 gr

aproximadamente. A

composiçâo centesimal

aproximada deverá ser:
proteínas = 12,59; Iipídios

=29; e glicídios =739

JOIA PCTE 1 .010,00 1,90 1.919,00
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LOTE: 077
- Lote 077

1 814 Macarráo tipo espaguete

seca, com ovos Contendo

como ingredientes básicos:

íarinha de trigo especial e
ovos, sem adição de
corantes. Livre de matéria

terrosa, parasilos, larvas e
detritos animais e vegetais.

Cor: ligeiramente amarelada,

sabor ê odor câracterístico.

Tempo de cozimento: 10

minutos. Contendo peso

liquido de 5009r.

JOIA PCTE 185,00 1,90 351,50

LOTE: 079
- Lote 079

1 744 Milho para canjiquinha
(quirerinha) Embalagem de

500 gr.

CAMPO

VIVO

PCTE ô30,00 íôô 1.253,70

LOTE: 083
- Lote 083

1 6167 Mistura para bolo pronta de

no minimo 4009. Sabores:

Chocolate, baunilha, laranja,

coco, cenoura, fubá, limá0,

abacaxi, aipim e milho.

ITAIOUA

RA

UN. 550,00 1,95 1.072,50

LOTE: 100

- Lote 100

1 4370 Refrigerante 2,5 litros - fardo
com 06 unidades

PEPSI FD 259,00 42,59 1 1.030,81

LOTE: 105

- Lote 105

1 6169 Suco concentrado.

Embalagem 500 l\II

lngrediente: Agua

conservadoras,

metebissulfato de sódio e

benzoato de sódio,

acidulantes ácido cítÍico.

Sabores laranja e maracujá.

DA

FRUTA

UN 30,00 5,49 164,70

TOTAL 65.146,7í

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

As despesas decorrentes desta ata correrão por conta das seguintes dotaçõês orçamêntárias

Dotações

Exercicio

da

despesa

Conta da
despesa

lruncionat

prog ra m ática Fonte de
rêcurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 350 lOS.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 520 lO+.OO,1.OO.TZS.OOOS.ZOOZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 710 IOS,OO,1.,1S.TZZ.OOZO.ZOOS 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 1610 IOO.OOr.rZ.aOO.OZOO.ZOrS 0 3,3.90.32.00.00 Do Exercício

2021 1620 IOO.OOr.rZ.rOO.OZOO.ZOrS 111 3 3.S0.32.00.00 Do Exercício

2021 2450 IOO.OOS.TZ.IOO.OZSO.ZOZT 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

)

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

Rua Walfredo Billencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 326ó.8100, I - 86.250-000
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2021 lz+oo loo.oos.rz.aoo.ozoo,zozt 111 3.3.90.32.00.00 Do Êxercício

,or1 En W.001.1o.3o1.0320.2025 0 3.3 90.30.00.00 Do Exercício

2021 lztto loa.oor.ro.aor.oazo.zozs 303 3.3.90,30.00.00 Do Exercício

zox lzsto loa.ooz.ro.ror.orso.zozz 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

nzi lszoo los.oor.oa.z++.orao.zorr 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 laszo los.oor.oa.z++.orso.zoaz 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 ploo los.ooz.oa.z++.oaoo.zoas 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 IS4SO IOS.OOZ.OA.Z++.0+OO.zOaa 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 lrsoo los.ooz.oa.z++.0+oo.zol+ 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 leszo ps.ooz.oa.zan.o+oo.zoa+ 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 lrzoo los.oos.oa.zn:.oaro.oors 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 pzSO IOS.OOS.Oa.Z+r.O+SO.ZOTO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 ISaOO IOS.OOA.O8.Z+r.O+ZO.ZOSZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) mêses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se moshando mâis vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 ô.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro dê Prêços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa 8árbara, nâo será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazê-lo âtravés de outra Iicitaçâo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneflcrária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

cúusulA sErÍA - Do CANCELAMENTO OA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

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

- automaticamênte:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fornecedores registrados;

- pelo Orgão Gerênciâdor, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente têrá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrâtivo especifico, assêgurado o contradilório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu prêço registrado se tornar, comprovadamente, inexequÍvel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitâção dos fomecedores para cancelamenlo dos

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

aplicação dâs pênâlidades previstas no editâ|, câso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciâdor, quando â vencedoÍâ:

- não acêitâÍ reduzir o prêço rêgistrado, na hrpótese deste se tomar superior àqueles pralicados no mercado;

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

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

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

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

de Preços;

4
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- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pêdidos dela decorrentes; A comunicaÉo do cancelamento do preço regislrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, junlando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAS oBRtGAçoes ol aeNerrctÁnla ol lm
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado êstritamente de acordo com as especificações dêscritas no Termo de Reíerência

- ANEXo 01, bem como no prazo eslabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela êntrega inadequada;

- Mântêr-sê regular (documentação obrigatóriâ não poderá estar vencida) durantê toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à êntrega dos produtos, tais como, encargos tÍabalhistas, previdenciárlos,

fiscais e comerciais, deconentes da entrega do objeto;

CúUSULA oITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNrcíPO

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os êsclarecimentos, atinenles ao objeto, que venham a sêr solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamenle ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificaçóes conslanles do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entÍêgues nos endereços a serem informados nas solicila@es de Íornecimento, em

horário comercial de segunda â sexlâ-feira, com seguro, frete, cârga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTo

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

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

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas'a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às

contribuiçôes instituídas a título de substituiçâo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situaçâo junto ao FGTS. Na existêncra de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regulanzação por parte da contratada, rniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento med;ante deposito bancário. Deverá

constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N'da conta banúria receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamênto. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montanle a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, êtc., devidas pela

licitante vencedorâ, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 9n021. Nenhum pagamenlo será

5

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega seÍá dê até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de Íornecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a enlrega náo seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.
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efetuado a beneficiária da Ata enquanlo pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a mrreção monetária.

cúUsULA DÉcilA SEGUNDA - DAS CONDrcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira rêsponsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constanles do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposla;

A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefêitura, durante a execução do objeto contratado.

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- l\rlanterem durante a execução da ata de registro de preços todas as c0ndi@es de habilitação e qualiÍicaçáo

exigidas na licitação.

cúusuLA DÉctMA TERCEtRA - DAs sANçoES ADMINTSTRATIVAS

0 descumprimento totâl ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidadê usuáÍia, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativâmente, nâs seguintês sanções:

o Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor êstimado total do ala, em caso de recusa do 1.0

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

o lVlulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, alé o

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

valor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias comdos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar dê licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao Íomecedor o conlradilório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sanções preüstas nesta Ata não exclui a possibilidade dê aplicâção de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do íomecedor por evenluais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão desconladas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, êntrêtanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançoes cabíveis, sêjam êstas âdministrativas ou

penais, pÍevistas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm maleriais devido à intenupção das vias de âcesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoês substanciais nos materiais;

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

h) atÍasos demnentes de outÍos serviços e/ou instalação inerentês aos termos conbatados diretamenle pelo

Município.
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CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRÂUDE E DA CORRUPÇÃO

A BeneÍiciáía da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratâdos, se admitida

subcontrataçã0, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prálica corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamentê, qualquer vantagem com o

objetivo de inÍluenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a fâlsificâção ou omissâo dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução da atai

c) "pnática colusiva': esquematizar ou eslabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimênto de represenlantes ou preposlos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direla ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua pârticipação em um processo licitatório ou afetar a execução da

atai

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

falsas aos rêpresentantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedií materialmente

a apuração de alegaçõês de prática prevista, deste eOital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmênte o exercício do direito de o organismo Íinanceird multilâteral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro. Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declarando-a inelegÍvel, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, êm qualquêr momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrulivas ao participar da

licitação ou da execução um contrato Íinanciad0 pelo organismo.

cúusuLA DÉcruA eurNTA - DAS DrsposrçoES FrNArs

lntegram êstá Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 9/2021 e â proposta da empresa classiflcadâ em ordem

crescente respectivamente, no cerlame supra numerado.0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçoes constantes das Leis no '10520/2002, Lei 8.6ô6/'1993 e demais legislaçôes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilêgiado que seja, para serêm dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pacluado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das parles, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo Íesponsávêl pelo acompanhamento

da ata.

Nova Sânta Bárbara, 2010412021.

1
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ParágraÍo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contrataÉo, deverá concordar e autoízar que, na hipótese da ata viÍ a ser Íinânciado, em parte ou

integÍalmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediânte adiantamênto ou reembolso, pêrmitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formâlmênte indicadas possam inspêcionar o locâl de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução dâ ata.



f,ã PFEFEITURAI'ilUltll

i*. NOVA SA
-=l 

t-t-l:- 
EsT.cDo oo pgR,r.trÀ

CIPAL

NTA BARBARA

no
dade Competente

9?0

P

n" 4.039.382-0 SSP/PR

N SIDNEI Â$inàdo dê foma digitôl por

rEoDoRo li1i"^l§.1?l',';',9lil"
ANTUNES:0982461 291 2 oôd6:2021.04.20 ttro:14 {3 m

Alyson Sidnei Teodoro Antunês

Empresa: Alyson Sidnei Teodoro Antunes - Comercio de Alimentos e Materiais de Limpeza - Eireli

CNPJ: 37.516.954/000'ÍS1

BeneÍiciária da Ata

ra

Chefe de Gabinete - lo acompanhamento da ata

0 ilvestre

Secretário Municipalde obras, do Trabalho e GeÍação de Empregos - Fiscal responsável pelo ammpanhamento

da ata

nt a Lima

Secretária Municipal de Educaçâo, Esporte e Cult - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Secretária Municipal de Saú

Souza

sável pelo acompanhamento da ata

stll da nlorim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo ammpanhamenlo da ala
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ATA DE REGTSTRO 0E PREçO N." 10/2021 - PMNSB

REFERENTE AO PNCCÃO EUTNÔNICO N" 9/202,I - PMNSB

O MUNrcíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público inlemo, inscrito no

CNPJ sob n0 95.56í.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo Bitlencôurt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, doravanle

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decrêto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.ô6ô, de 21 dejunho de 1993, com

as alteraçóes postêÍiorês, em face da classificação das propostas aprêsentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No

9/202í, homologâdo pêlo Prefeito Municipal, que RESoLVE registrar os prêços para eventual aquisiÉo de

gêneros alimentícios não perecíveis, oferecidos pela empresa COMERCIAL BEIRÂ Rl0 LTDA, pessoa jurÍdica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 40.138.949/0001-77, com endereço à Rua Monteiro Lobato,297, 0

Lo.ia 02 - CEP:86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR, neste ato repÍesentada pelo Sr. Valdenir Rosa, inscrito

no CPF sob no. 547.080.79$15, RG n" 39710390, doravanle denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classiÍicada, observada as especíÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e mndições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conÍorme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o

Edital de Pregâo Eletrônico N." 9/202í, independentemente de tpnscriçã0. O Orgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo até realizar licitação específica paÍa adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. í 5, § 4', da Lei n" 8.666/93, reaÍirmada

no art. 7o, do Decreto n" 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAÇÃo Do oBJETo E pREços REcrsrRADos

ITENS

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitêeâoíri)nsb.pr.gov.br - *rwv.nsb.pr.gov.br
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ESÍADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

LOTE: 001

- Lote 001

1 3966 Achocolatado em po

instantâneo o rótulo deve
possuir todas as inÍormaçoes

nutricionais, modo de preparo,

validade e data de produçã0,

indicaçóes de consumo e

conservação. A quantidade

indicada deve ser exatamente

a medida. Composição:

Açúcar, Cacau em pó,

Maltodextrina, Sal refi nado,

soro de leite em po,

aromatizantes, vitaminâs A, C

e D e vitaminas do complexo B

e estabilizante lecitina de soja.

lsênto de gorduras trans,

farinhâ, sujidades e materiais

estranhos. Porção 209 (2

colheres de sopa) = Valor
Energético 80 kcal.

Embâlagem de lata ou pote

plastico 400 gramas.

D'mllle UN 1.705,00 2,70 4.603,50

LOTE: 003
- Lote 003

1 4332 Açúcar ReÍinado 1 kg Globo UN 130,00 3,39 440,70

LOTE: 004
- Lote 004

1 4380 Adopnte liquido. Embalagem

com '100 ml

l\,1aratá UN 45,00 5,15 atr l 1E

LOTE: 005
- Lote 005

1 7755 AI/EIXA PRETA SECA inteira

sem carç0, obtidas de Írutas

maduras, ümpas e

desidÍatadas. Pcte 5009r

D'mille PCTE 30,00 15,04 451,20

LOTE: 006
- Lote 006

1 4335 Amendoim cru embalagem de

500 gr.

D'mille UN 140,00 8,85 1.239,00

LOTE: 007
- Lote 007

1 794 Amido de milho embalagem de
'I kg

D'mille UN 242,00 6,30 '1.524,60

LOTE: 009
- Lote 009

1 688 Arroz pârboilizado tipo I longo

fino Com laudo de
classificação mnslando
umidade máxima 140/o e
quebrados até 9,5 %, embal.
polietileno atóxico,

transparente, c/ 5 Kg,

Características Físicas,

Químicas, Biológicas e da

embalagem devem obedeceÍ a
legislação Vigente.

Diamante UN 1.í 50,00 21,90 5.185,00

LOTE: 0'13

- Lote 013

1 740 Bala mastigávê|, sabores

sortidos, pacote de 600 Gr
Prodasâ PCTE 425,00 4,75 2.018,75

LOTE: 014
- Lote 014

1 5749 Biscoito amântêigâdo de lêitê

330 gr. Contendo 3 pacotres

individuais

Renatâ PCTE 1.230,00 27Â 4.612,50

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao n b. I br - rvrwv.nsb.Dr.{.tov.br
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LOTE: 015
- Lote 015

1 tttt Biscoito cream cracker SEM

LACTOSE. Pcte 4009r contém
(Farinha de trigo enriquecida

com feno e ácido fólico, amido

de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidrogênada,

sal, íermento químico,

bicarbonato de sódio,

bicarbonato de amônio e

pirofosfâto dissodim),
melhorador de íarinha

(mêtabissulflto de sodio),

emulsiÍicante (lacticina de soja)

e âromatizante.

Liane PCTE 250,00 4,75 1.187,50

LOTE: 016
- Lote 016

1 Biscoito de leite SEM

LACTOSE. Pcte 4009r contém
(Farinha de trigo enriquecida

com feno e ácido fólico, amido

de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidrogenada,

sal, fermento químico,

bicarbonato de sodio,

bicarbonato de amônio e

pirofosfato dissódim),
melhorador de fârinha
(metabissulÍito de sodio),

emulsificante (lacticina de soja)

e aromatizanle.

tane PCTE 260,00 4,75 1.235,00

LOTE: 0j7
- Lote 017

1 7768 Biscoito de MAISENA SEM

LACTOSE. Pcte 400 gr contém
(Farinha de trigo enriquecida

com feno e ácrdo fólico, amido

de milho, açucar invertido,
gordura vegêtal hidogenada,
sal, fermento químico,

bicaóonato de sodio,

bicarbonato de amônio e
pirofosfato

dissodico),melhorador de
farinha (metabissulÍito de

sódio), emulsifi cante (lacticina

de sola) e aromaüzante.

Lia ne PCTE 260,00 4,44 1.144,00

-)
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LOTE: 018
- Lote 018

1 7769 Biscoito doce roquinha de

chocolate SEM LACTOSE.

Pcte 4009r contém (Farinha de

trigo enriquecida com feno e

ácido Íólico, amido de milho,

açucar invertido, gordura

vegetal hidrogenada, sal,

fermento químico, bicarbonato

de sódio, bicarbonato de

amônio e pirofosfato

dissodim), melhorador de
íarinha (metabissulfito de

sódio), emulsifi canle (lacticina

de soja) e aromatizante.

Liane PCTE 250,00 3,49 872,50

LOTE: 020
- Lote 020

1 5748 Biscoito recheado 335 gr.

Sabor a definir

Galo PCTE 60,00 6,10 366,00

LOTE: 021
- Lote 021

1 5750 Biscoito, tipo Wafer.

Embalagem com no mínimo

140 gr. Sabor a definir

Renata PCTE 1.180,00 1,69 1.994,20

LOTE: 022
-Lole022

1 692 Bolacha (biscoito) docê sabor

maisena Pamte de 400
gramas Farinha de trigo
fortificada com feno e ácido

fólico, açucar, gordurâ vegetal,

creme de milho, açucar
invertido, amido, sal,

estabilizanle lectina se soja,

fermentos químicos (

bicarbonado de amônia e de

sódio), acidulante, ácido

láctico, aromatizante e

melhorador de farinha
protease, (lNS '1 101 i)

Racine UN 2.225,00 2,68 5.963,00

LOTE: 023
- Lote 023

1 691 Bolacha (biscoito) salgado

água e sal Pacote mm 400
gramas Farinha de trigo
fortificâda com feno e ácido
íólico, gordura vegelal (soja

palma), amido, extrato de

malte, açucar invertido, sal,

Íêrmento biológico, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
(lNS 500 iD, acidulante, ácido

láctico (lNS 270), melhorâdores

de Íarinha prolease, (lNS 1'101

i) metabissulÍito de sódio (lNS

223), enzima xilanase.

ctne UN 1.890,00 2,ô8 5.065,20

I
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LOTE: 026
- Lote 026

1 4338 Bombom, pacote 1kg

Embalagem com

aproximadamente 47 unidades

contendo Açúcar, gordura

vegetâl hidrogenada,farinha de

kigo enriquecida com feno e

ácido fólico,massa de

cacau,cacau em pó, soro de

leite em pó,manteiga de

câcau,fannha de soja intêgral,

leite em pó integral,gordura

vegetal,avelá,castanhâ de

caju,lêite em pó

dêsnatado,fermenlo quimico

bicarbônâto dê sódio.

Sonho

Valsa

PCTE 165,00 35,50 5.857,50

L0TE: 028
- Lote 028

1 4339 Caldo de carne com 6 tabletes

de 57gr

Apti UN 105,00 1,85 194,25

LOTE: 030
- Lote 030

'1 4340 Caldo de Galinha, com 12

tabletes de 1í49r
Apti UN 65,00 2,00 130,00

LOTE: 03í
- Lote 031

1 4341 Caldo de Galinha, com ô
tabletes de 57gr

Apti UN 40,00 1,80 72,00

LOTE: 036
- Lote 036

1 697 Chá mate folhas e talos
tostados de eÍva-mate, para

infusã0. Caixa com no mínimo

2009r

D'mille CX 1.480,00 2,45 3.626,00

LOTE: 038
- Lote 038

1 7757 CHOCOLATE EM PO

SoLÚVEL, cacau em pó

solúvel, açúcar e
aromatizanles. Pcte 200 gr

Apti PCTE 'Í05,00 11,50 't.207,50

LOTE: 039
- Lote 039

1 7763 Chocolate granulado 5009 Dona

Jura

UN 100,00 7,59 759,00

L0TE: 040
- Lote 040

1 718 Coco Ralado, pamte 100
gramas lngredientes: polpa de

coco parcialmente

desengordurada, desidratada.

Sem adição de açúcar.

D'mille PCTE 295,00 2,30 678,50

LOTE:041
- Lote 041

1 723 Colorau (coloríÍicio) em pó

pacote c/ 500 gramas.
D'mille PCTE 278,00 4,10 1.139,80

LOTE: 047
- Lotê 047

1 6378 Doce de lêite. Caixa com 50

unidades no mínimo 20 gr cada

doce

Bonn CX 76,00 20,60 1.565,60

LOTE: 048
- Lote 048

1 792 Doce de leite. Pote de 4009r
lngredientes: Leite, aÇúcar,

âmido de milho, bicarbonato de

sódio INS 500ii, conservante
sorbato de potássio INS 202 e
enzima laclase. Náo Contém
Glúten

Da Sena UN 250,00 4,95 1.237,50

LOTE: 049
- Lote 049

1 6379 Doce teta de nega. Caixa com

50 unidades

Bonn CX 76,00 22,95 1.744,20

5
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LOTE:050
- Lote 050

1 4353 Ervilha 200 gr Preparada com

vegetâis selecionados, e

produzida em conformidade

com a legislação vigente.

Caracteristicas f ísicas,
quimicas, biológicas e de

embalagem deve

rigorosamente seguir as
normas da legislação

conespondente. Embalagem
primária em latas com peso

líquido e drenado com 200 gr,

impresso as identiÍicaçoes

completas exigidas por lei.

Goiás

Verde

LATA 140,00 2,10 294,00

LOTE: 05'l
- Lôtê 051

1 4352 Ervilha lata com 2 Kg.

Preparada com vegetais

selecionados, e produzida em

conÍormidade com a legislação

vigente. Características físicas,
químicas, biológicas e de

embalagem deve

rigorosamente seguir as

normas da legislação

correspondenle. Embalagem
primária em latas com peso

líquido e drenado mm 2 kg,

impresso as identiÍlcações

completas exigidas por lei.

Goiás

Verde

A 80,00 16,90 1.352,00

LOTE: 052
- Lote 052

1 3662 Extrato de tomate,

concentrado, tradicional, mm
no minimo 840 gramas.

D'Ajuda UN 575,00 5,99 3.444,25

LOTE: 054
- Lote 054

1 756 Farinha de Mandioca torrada

tipo biju Pacote em
polipropileno mm 1 kg

Amafil PCTE 206,00 5,90 1.215,40

LOTE: 055
- Lote 055

1 812 Farinha de milho amarelo em

Flocos tipo biju Embalagem de
polietileno, atóxíco,

transparente, resistenle, c/
5009

D'mille PCTE 641,00 3,10 1 .987,10

LOTE: 056
- Lote 056

1 716 Farinha de trigo especial c/ 5

Kg Produto composto de 1000/o

farinha de trigo especial para

consumo, obtido através da

moagem de trigo e enriquecida
com ferro e acido fólico.
Contém Glúten.

Spessatto 364,00 '17,00 6.188,00
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LOTE:057
- Lôte 057

1 764 Feijão tipo 1 lsento de

materiais terrosas, parasitas

detritos animais ou vegetais e

odores eshânhos bolor e

umidade, embalagem de
polietileno, atóxico,

transparente, resislente, c/ 1

kg.

Coradinh

o

PCTE 2.361,00 ô,35 14.992,35

LOTE: 058
- Lote 058

1 762 Fermento biológim seco

Utilizâdo para panificação.

Acondicionado em sâchets de

10 (dez)gramas. (caixa com

48x 10gr)

Atalaia CX 56,00 49,99 2.799,44

LOTE: 059
- Lote 059

1 708 Fermento em pó quÍmico,

embalagem de 100 gr.
D'mille UN 457,00 1,85 845,45

LOTE: 060
- Lote 060

1 5lõ I Flocos de milho açucarado
lngredientes: Milho, açúcar,

êxtrato de malte, sal,

estabilizante, lecitina de soja,

vitaminas: A,81,82, Bí2, C,

niacina e ácido fólico, minerais

feno e zinco. Contêm glúten.

Peso líquido 1 kg.

Alca

Foods

UN 1.070,00 13,50 14.445,00

LOTE: 061

- Lotê 061

1 Jbbb Fubá de milho amarelo lsento

de materiais terrosas, parasitas

detritos animais ou vegetais e

odores estranhos bolor e
umidade, embalagem de
polietileno, atóxico,

kansparente, resistente, d 'l

Kg.

PCTE 901,00 2,70 2.432,70

LOTE: 0ô3
- Lote 063

1 7165 Geléia 250 gr. Sabor a definir Áurea UN 40,00 4,90 196,00

LOTE: 064
- Lote 064

1 737 Gêneros alimentÍcios a base de

farinha de arroz Composição

Íarinhâ de anoz, açúcar,

amido, sais minerais
(caóonato de cálcio, fosfato de

sódio dibásico, fumarato

ferroso, sulÍato de zinco),

vitaminas (vitamina C, niacina,

vitamina E, ácido pantotênico,

vitamina A, vitamina 81,
vitamina 86, ácido fólico,

vitamina D) e aÍomatizante

vanilina. Contém Glúten.

Contém tÍaços de leite.

Embalagem de 400 gramas.

All Nulri UN 500,00 9,20 4.600,00
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