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- automaticamente:
- por decurso de prazr,r r.!e vlgência;
- quando não restarenr 1,:Lnececlores registrados;
- pelo 0rgão Gerenci,:irior, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços
cancelado na Ata, por iritt i'r':iódio de processo administrativo especíÍico, assegurado o contraditorio e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impcs:iiirliterjo de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força maior;
- o Seu preço regishatjr.i :;u t0rnar, comptovaclamente, inexeqüivel em Íunção da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compôe;'n I citsto do serviç0. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá serforrnulada crirl a antecerlência de 15 (quinze)dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, casr: nilr: aceitas as razÕes do pedido.
- por iniciativa do Orçâl r.;errenriadcr, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir Ç.t )i.: .,x registraCo, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer contlic;: r rie habiliiação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razÕes de inter.,,i::iri ;-,úblk;0, tlr.:vidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrii;açr.,ts rJeconei'ites rlesta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer oiJ ti: rtcusâr a retirar, n0 prazo estabelecirlo, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
- caracterizada qualqLrer hlpótese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata de Registro de
Preço ou nos pedidcri; tj,rlil decorrrntes; A cornunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será Íeita pessoalmt';trir: Í.)ij pf.)t'cotir'rsponctêttcia com aviso de recebimento, juntandO-Se O Comprovante aos aUtOS que

deram origem ao regir,it'; !r,: preçQs.

f,L íii$[^ttA sETtMÂ- DAS üER|GAçÔES DA EMPRES,AVENCEDORA
0 Fornecedor obrigar-r,r ', a: Fornr'car o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifrcações descritas no

Termo de Referênci: ir?m conlc no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador,

responsabilizando-st; ,rri,,;riírrni-.lnte pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá

estar vencida) na drLt:r ,:ir.: .ii,ru efeti,.,o pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

da aquisição que se vi,iii .rÍi:.)Ín deír:itos rz.;sultantes rla fabricaçã0, rnontagem ou ainda que estejam em desacordo com

as especificaÇões desir: : iiita!; Rei:londer por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,

Seguros, encargos tr;:lill ,i:;tas, prr:rrridsn6l5tias, fiscais e COmerciais, decorrentes da aquisição do ob,ieto; Durante o
período de garantia c ) , , teto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesrno demonstrar

defeito, eÍetuando s3 fl1:v'i:rgsârics aiustes ou reparos sem Ônus para o Orgão Gerenciador, no ffazo máximo de 5
(cinco)dias após a conrui :,;aÇãú, rJLr$de que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador;

Sendo necessário 0 (-;r';í;:,,, :rinframr:i:fil para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão Gerenciador dos

materiais denho do prr':.1,.: 11â gârãniia, o transpofte dos ntesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o

deslooamento de selt:; t,1,, ,:;595 ate a Preíeiluia,

çtÁ11sr rti ütTAvÀ... DAs c]BRrcAçôEs D0 MUNIcíplo

Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, ir';i-ritir o livrtl acesso dos funcionários cio Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a

entrega dos materiais ri f :r':rtte ao Frogão HletrÔniçs;
- prestar as informaçír:),.i ,l 0.§ escl;;recinrentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da

Ata;
- aprovar, quando íieii:r-::.rr?l'io, 0 cíonogíarna Íisico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;
- §eitar os materiais, r.,rirerJue rquivúcãdamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou cotyl ;i§ ,:, ::;-:crficaççe:s ccrnúantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejarn iii l::, 1uirjos os n':ateriais, que nliro atenrler às especificaçÕes constantes no AIIEXO l,

cúusuLA t,tfiu { * DA ÂuTontzÂÇAs pARA,Â.eutstÇÃo E Emls§Âo DAs AUT0RIZAçÔES DE

FCIRNEGIMENTO
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As aquisi@es do obir,;iri da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão
Gerenciador. 4 96i1;s.ia das autorizaçÕes de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizado lelo crg;ão requisitante.

CLALISULA DÉCIMA. DO PRAZO DE EIITREGA
O prazo de entrega strrí ile atÉr 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de fornecimento emitido pelo
Município.

OúUSUuA BÉcIMA PRIMEIRA. Do I.ocAL DE ENTREGA

0s produtos cleverão sr:r entregu*s nos enciereço§ a serem inÍonnados na solicitação de Íornecirnento, em horário
comercial de segunda â :i,rxta-íeirr:i, com sÊ$uro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a
Prefeitura Municipal dr:; lr;r'"'â Santa tlárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos tr+r'i:ros rlr: art 13, inciso ll, álinÇa "a", da Lei Federal 8,666/93; Definitivamente, nos termos do art,

73, inciso il, alínea "1i", r1i) rlispositivtl legal sirpracitarlo. E ressalvada ao Orgão Gerenciador a devo[rção dos materiais,

se estes não estiverer: rientro rJas especiÍicações exigidas na licitação conforrne especificações neste Pregão
Elehônico em especial o seu ANHX0 l. /r assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos
indica tão somente o rei::ilhimento cls mesnia peio Orgão Gerenclador, sendo sua confirmação deÍinitiva condicionada à

conferência dos dailr::i r..,'lacicnarils na nota fiscal dos nrateriais, relatorios ou outros documentos que se Íizer
necessánlo.

CLÂUSUtA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias apns a eritrega rnediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa de

Debitos junto ao INSS ,., i:sf'...-5,' de Firguiaridade de Situação junto ao FGTS. Na existência de debitos junto aos

órgâos citados, a Prelr rrrra agucrrilará a reguiarização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o
pagamento. Sendo qu,;; .i Prtlftlitrrra Municipai de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito

bancário. Deverá cons'iiii r,ia nots íislel o nornt=: tlo bíinco, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito, e/ou

outros dados indi$preiiL':,. ,ili par;i a eÍetiv;.rçáo rJo pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzirdo
montante a pagar otl ii ij: r-r!t ci.inr:::6;onderites a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc,, devidas pela licitante

vencedora, previstos i::Íri l,:)i ílu nos temios do Pregão N0 49/2014 - PMNSB, Nenhum pagarnento será efetuado ao

Detentor da Ata 0rQi.:i;rr;lc penderrte de liquidaçao qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preçc:r ou a corre-iâo rnontrtaria.

O Detentor da Ata r*.:,.,c"iii apreserrlgr riirarrdo do pagamento, Certidão Negativa do |NSS e do FGTS, atualizadas,

podendo ser permiti,:.iiir i,r ir:ien'r;içirr: de côp;ie autenticada ou via internet.

f I J\I"'$UI..Â ÜEÇIICiÀ üUARTA - PAS CCINÜICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

0 Detentor da Ata clevr:ii, (,io) uiierltter às seguintes exigências:

- Fornecer material ,:1i,, :.,:: ilualidade, conlbnne cctado em sua proposta de preços;

- Os materiais cotados ii,, ;flí'teer ni.1v0s, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados

ou recarregados;
- Para os materiais sí.rt:r:lss que tenha 6lraxo rtre validade, o prazo remanescênte a paÉir da data de entrega não

poderá ser inferior â íiil'l; {oitênta por cento) do praxo total da validade;
- Assumir inteira respr:i':r,,l.,ilid,lrje lrla eritrega que eíetuar, de acordo com as especiÍlcações constantes do presente

Edital e Anexos, belrr ,:r,:ro ila res'Jeotiua propr.ista, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às

condições dos material,: i: 'lreguts;

- Efetuar a troca imer:r;:.1 do mflti':rial entrugue, objeto desta ATA, que estiver fora das especiÍicaçÕes conüdas na

proposta, ou em que Íjrrt ,i' rlÍlcãlrrl"Íi vlcios, dr:feitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente,

0 Detentsr da Ata fit::':i ,:hri$arir: a:

Executar o objeto nâ:j i,i.,r' iiçíles, níi íreçír e noÍi prazos constantes desta ATA;

Não contratar serviilcr Lre, i':í!rentÊ er.i quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

Não veicular publici,-i:',r,,r âterffi do obi,:to desta ÂTA, salvo se houver prêvia autorizaçáo da

Prefeitura Municipal rl(': ll, ',i;l lilrnia [iárbara.

E-inr-:ii - .tLlj:.trSaqÍtl.U-üEr.eov.br - www.nsb.pr. gov.br
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Manterem durante a ,.-r;<t=:li:r;ão rio contratr: totJas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçã0.

c LAU s r.r t..Â D Hü I MA riu t r'tTÂ - nA$ slltçôes ADMI N tsrRATlvAs
A recusa injustificarla Cas i'rnipresa$ com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos
preços ensejará a aplimcão clas perialidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no
Decreto Municipal n' i:{ ,[,'1109, 

aB rritério da Administraçã0.
AOS prOpOnenteS qui:} Cl-::r,'ri."irc;n1 0 tetatdilinentO da exeCUçãO dO Certame, nãO mantiverem a prOpOSta, fOrem OS 1.0

colocados de cada it;,r':: '? niio ar;r,lnartiin a Ata de Registro de Preços, cornportarem-se de modo inidôneo, Íizer
declaração falsa ou íjoí:rí.risrem frauile Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofrer as seguirr[t:i sanções, a crit*rio cla Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sern prejuizo da reparação
dos danos causados a ;:,ii,linistraçilo da [:rrefeitura l,4unicipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimen'.c i'arii registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;

. CanCelamÊrii ' ii,: reçis.trr.r ni; Ata;
o Advertênsi6 r: r,ii'ri:taçao rer;iritiva no Cadasfio de Fornecedores;
c Multa cle 'Íí)',1 liriz: pírr ri:nto) rlo valot e*Íimado da contrataçã0, que seÉ aplicada nas hipóteses de

inexeCuçãc ti,tr,i i tt parr:ial daS ol.rrigaçcres assumidas;
. Suspensão l.'r'rr': reri;r do dirciki de iicltar ou ile conhatar com a Administração Pública, pelo prazo de ate 05

(cinco) anO:l 'ri, r ''rquentl l,urdurarem os m6tivos determinantes da puniçãO Ou, ainda, até que Seja promovida

a reabilitaç;iir i:.':inte a aul;.ridaiie que aplicou a penalidade;

. Deolaraçfrs 1i ; i,' ,:11psidad,r parêi iiiilar ou contratar com a Administraçâo Pública. A aplicação das penalidades

ocorrená d,r1irí,)i:i r{r? rlefesa próvia rio interelssado, n0 prazo estabelecido na Lei de LicitaçÕes, a contar da

intimação dc .r'i.
Não será aplicada fl'ri i':r ':rÊ, c'lmprovarjlrnlente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força

maior.

0 descumprimento lrrirl i)ij parÍ.rial ilas rrbrigeçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata de

Registro de Preços,:i,,r:t iustiÍirilli,;:r aceira pelo orgto ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá í), 1,: :ii, isolild,: r:u cLlniulativarnente, nas seguintes sanções:

. Advertênciz:
o Multa de 1í,'r:, (ir.i íl,cr ceriir) sr:\re o valrr estirnado totaldo contrato, em caso de recusa do 1.0 colocada do

item em aslir .r , Âta Ce l'li,;istni de Preços;

e Multa de 0,ij',r, í ' 'rr:,r,írüuia lrês ç;or cento) por dia de Íornecimento incompleto ou em atraso, atê o máximo de

10% (dez Êi,r,rento), incident('s s':Lrre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do valor

conesponclr:i ,r,: .r0 fíiinr=rcirrernto nào realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15

(quinze) diari i:';r',.icri, urna vsz cr:rnunicados oÍicialmente;

. Suspensáo l, :': 'mi:a rlo tliieito r.js participar cle licitação e de fomecer à Administração Pública, por prazo de

até 05 (;int:':;: i'íi'1r;

Ern qualquer hipotel,l ii:: ^rlir:aüàr.r ,Je peri:lii1ades será assegurado ao fornecedor o contraditorio e ampla deÍesa.

A aplicação das s;âni '.r,: írevistair nesta Àta ni;,-r exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas ern Lei,

inclusive responsabili., i':: , CB [ornp:c,::dor'.-,cr,;venluais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relar:, ,:'; , nlrit;,is si:.i'ão d,:sr::cntadas dos pagamentos a serem eÍetuados à detentora da Ata, podendo,

entretanto, conformt, i'r i;:r j prLlcrl§siar-se a ccrbrançil judicialmente.

As penalidades ser;:i, ;,1' .:adas serir pr:iuízc das demiris sançÕes cabÍveis, sejam estas administrativas ou penais,

previstas na Lei n0 ti l: l 
j, 

:' 1, e alteriii;iies,

Considerar-se-á jusl::r, i,r .t) atiíis(i fio att-:ii.§irneri10 sriryiente nos seguintes casos:

a) greves;

b)epidemias;
c) cortes freqüentes C,; cir,lrqiil r:letrlca e ág1ua;

d) enchentes;

e) impedimento cie sr;i,rir'ir,íi seri.,i,:;cs cütn rnirlt)riiris rjt+vitlo à interrupção das vias de acesso às tnesmas;

f) acréscimos de vglLtt ';r.r. ,u *tg§iíit;i:ít$s suhi:t;;rrr.:iitis nos rnateriais;

g) escassez, falta de r,'i';'' ii;it; *1ou niàrjr-de-í-if.)la n0 rrercado;

É) atr:asos deconenti:i, r-lr; :;Lrtrc$ s.er,i:çrls eiou instelação inerentes aos termos contratados diretamente Ív'lunicípio

Rua Walfredo Bittcrrr':rrrl ,ie Mones no 222. Cer'tro, Fone 43 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
Íl-irr-,ii - iLr:jilçzu.!-:Usb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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rLAr.rsrlr.A nÉcrm $ExrA. DAs Dtsposlçôes FtNAts
lntegram esta Ata, o edit:il dr: Preglio N" 4$leCI14 e as propostas das empresas classiÍicadas em ordem crescente

respectivamente, no r.efli,r:ie silpra nunreradii. Os casos ornissos serão resolvidos corn observância das disposições

constantes das Leis ri" li]5?0/2002, Lei 8.0i10/1993 e demais legislaçÕes pertinentes. A homologação do resultado

desta licitação não ir:i,iii:,riá direito à corrtr"ataçá0. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu

objeto, não mantiver: ,-;i, irosta, falhar cru Ír'iii:clar na execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de modo

inidôneo, Íizer declara,.:i,r.: :;1le;1 rlir cri,rnetr.:í fr;;ude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, ficará

impedido de licitar e cr.,i',lr',,tar r:oln a Adrrinistraçâ0, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos,

enquanto perduraren ci: inctivos clelerminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria

autoridade que apliccir a penalidade.

0 contratado é obrigaC,:: il repsrar, corriç1i;', rerntlvt-:i', reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto consta[te do ,â.r:r:,:,:i I deste [:i]ital, r,*ln quÉ se uerificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução

ou de materiais emPli'rr.1 ;ii:' rs.

ÜI.ÀUSUI.A DÉCIMA §ÉflMA. DO FORO

Fica eleito o foro cla (.:.)irr:ri'rí, ce Íjac Jeiôninio Ca Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, para $erenr r'r':: r :.ias l,css:rreis Ci*,liias tiiundas desta licitaçã0.

E, para firmeza e vai,l:,, ':r.d,) qui? foi pactrrado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das ia i :r. Orgão t}:r'enciailcr e o Detentor da Ata.

I'iova Bárbara, 2411012014.

Fi'oítirtct

SSP/PR

ti

Empresa: Dageal - Comercio De Material De Escritorio Ltda - Me

üNPJ: 07.245,458/0001 -50

Detentora da Ata

üristiila Aparecida Alves da Cruz

Setor de Compras - Rr:sponsável pelo acompanhamento da ata

Competente

Rua Walfredo Bittencltrlt tie Moraes rf 222, Centro, Foae 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-meii - liqii..-ç:autítusb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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g{to

Nova Santa Bárbara - PR

éóduls

ETTRATO DAATA OE REG|STRO DE PREÇO N.. í09:!0ta - PilNIB
REFERETTE Ao PBEGÃo ELETRÔIIGO iF.e/zot{ - PTiISB

OBJETO - Aqúdçâo dc mâtcÍlel. ú. rxpcdi.ntc, metaÍlab prra artoEansto,
supílhtntôi d6 HoÍmáüc!, cúnE, ln.ss . bsnio,c o{Jrot, VALIDAOE 0AATIÉ Oa
?4non0llà2tfr1nu5,

DETENTOR DA ATÀ M, H. PERELLES - ME, lnrcÍitâ no CNPJ rob n'.
í7.97õ.§oSiooor-r3

LEtLÂo PúBLtco x' 2r2ota
ldendaÍr6ntodi! 2Ol1l20í'1, àr 0930 horâs
dodoLollão Dlâ 20/í,l201,f. à! í0:00hoíEr
bto Niveladora-MáÍra Côlcrpiilar. VatormlnlmoRl320.ü10,00
bl SpáG{.l, CorCinza Irtânlo Mütáfico,Ano2001, Mem.\ÍCklvtg6th,
brmÍnlmo R§2.500,00
btocidetâ YBR í25, CorVemdhâ Mârêa Yamáhâ;âilo 2005.
br mlnimo Ri900,00
lotocldets YBR í25, CoíVormelha, Mercâ Yamrha.tmAE6.
br mlnimo R3 700,00

MamFlàL

MâÍcaCh€vÍoltL
br

, Nâ CoíProte, MsÍca PaJg€ot
lot

Bahz,

,ãrte da í11'1, composto de 3o elxo, com

)ÍniaÉ€!: Lidtâgôrir. §na $n[,ró.irr,9ov,br

oAB-PRn'48s57,

Ruâ Sô.ilú BaÍcrlor, g Lora 5 - GEP: 61070080 - BARRO-

EXÍRATO OAATA DE REOISTRq OE PREçO t{.' IOÜIOI' - PMNEB
REFERENTE Ao pnecÂo eletnôMcô i{o a0n0ía - Pf,il8B

úETO * AqulslÉo do málerlâls de cxprdlàÍrte, mrlôÍleb PrÍa aÍL!.n!lô,
nôntos d6 inloÍmátlcà, cams, m.s.6 banho. outsos, VALIDADE DAATAi Da
a014à23t0/,nü6.
TENTORADAATA: FRATELLí COMERGIO OE MAaUINAS E EAUIPAMENTOS

I 1EÍ

f30,m F,0õ

389

I

í

mtl
adroÍa
'r+

trt|i

JN

cx

Í{rü- 10,90

'3,ei
rGlto'

rOTAL !fiq,7

3 Í lrí,terisc rr r,00 10,t4

't0 i §*Pr4l dt
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PREFEITURA MUNICIPAL-

ESTADO DO PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

(x) ELETnÔnlCO ( ) PRESENGTAL
Itt' tl9 I &rtt

7?8

HIOVA SANTA BARffiARA w"q

NO ESPEcTFTcAÇÃo DOC oBs
1 Capa do processo clj
2 Ofício da secretaria solicitando 0r
e Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) C(
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) CK
5 liçjtação ao Jurídico (Pedido de Parecer) fl
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) ff
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura 0r
I Portaria nomeaÇão da Comissão de Licitacão r(
g Resumo do Edital 0r
10 Parecer Jurídico (Edital) {'tL
11 Edital ÔK
12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional) ô(
13 Publicação Mural de Licitação (TCE) clÂ
14 Documentos de Credenciamento ol(
15 Propostas de PreÇo o(
16 Documentos de habilitação o(
17 Ata de abertura e julgamento ô/
1B Proposta final das empresas vencedoras ôL
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) 0r
20 Parecer Jurídico (J ulgamento) ô()
21 Licitação ao Prefeito (Homologação) ôil.
22 Homoloqação do Prefeito C(-
23 Publicação da Homologação (Jornal Regional) cil-
24 Ordem de contrataÇão
25 Contrato
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional)
27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagern de contratos)

Rua Walfredo Bittençourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.81 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL

rdÜVA SANTA HARBAR&
ESTADo oo peneNÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PRE,GÃO ELETRÔNICO N" 4912014 - VOLUME ItI

Aos27 dias do mês de janeiro de 2015, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Eletrônico no 4912014, registrado em 09/0912014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 535 ao no 729, que coresponde a este termo.

E{ghw Santos
Responsável pelo de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenho, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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