
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
4?9

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 151021201''
às 07h59min do dia 0410312013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas às 12h59min do dia
0410312013.
lNíclo DA SESSÃo DE DlspuTA DE PREÇos: às í3:00 horas do dia
04/03/20í3.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"

VALOR MÁXIMO - R$ í22.400,93 (cento e vinte e dols mil e
quatrocentos reais e noventa e três centavos).

PREI0Ão Eiu,B,T',R.Ôt|IiI[oo Nt' 0 [CI/ 20 x0
REGISTRO DE PREÇO

VOLUME III

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, U 43.3266.1222, Il - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao nsb I ov.br - www. nsb. pr.oov. br

OBJETO - Aquisição de materiais de expediente, materiais para
artesanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e outros.



PREFBTURA MUNICIPAL
480

Preço Unit. Preço Total

9,35 140,25

ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 0í6/2013 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/20í3 - PMNSB

O MUNrclnO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ

sob n0 95.56'1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara -
Paranâ, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n' 4.039.382-0

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com

as Leis N' 10.520n2, N" 8.666 de 21106/93 e suas altera@es posteriores, Decreto Federal No 3.555/00. Decreto

Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da ilassiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO

ELETRÔN|Co No í3/20í3, homologada pelo Prefeito Municipal RESoLVE registrar os preços para aquisição de

materiais de expediente, materiais para artesanato, suprimentos de informáüca, cama, mesa e banho e outros,

conforme especificado, oferecido pela empresa IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER-AVIAMENTOS.ME, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 64.165.590/0001-95, com endereço à Avenida MaÍechal Deodoro da

Fonseca, 81, centro, na Cidade de Assis, no Estado de São Paulo, neste ato represenlado pela Sra. lvani Maria

Gasparetto Soster, inscrita no CPF sob no. 302.751.999-91, RG n" 55.089.507-3 SSP/SP, doravante denominado

Detentor da Ata, cuja proposta foi classilicada, observada as especiÍicaçÕes, os preços, os quantitativos na licitaçâo

supracilada, bem como as cláusulas e mndições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Consütui ob,jeto desta Ata o registro de preços, a evenlual aquisiçáo de materiais de expediente, materiais para

artesanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e outros, para utilização pela Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, especiÍicados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.' í3/2013,

independentemente de transcriçã0. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quanüdades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitaçáo específica para aquisição de

um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçÕes, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos

termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto nq 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÂO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Item Códlgo ProdutolServiço UN' QuantidadE Marca

Loto 003 . Lot€ 003

OO1 1245 AGULHA PARA PoNTO RUSSO N' 16 UN 15,00 telanipo

Plásüca

Loto 005 - Loto 005

001 184 AGULHA PARA BORDAR N'22, sem ponta UN 400,00

Loto 006 . Lote 006

001 4254 AGULHA PARA BORDAR n0 24, sem ponta. UN 400'00

Lots 007 - Loto 007

001 375 AGULHA PARA COSTURA A lúAO n' 07

Pcte com 20 unidades. Em aço niquelado

uN 10,00

aquarella

aquarella

aquarella

aquarella

aquarella

aquarella

2,48 992,00

2,19 21,90

Loto 008 . Lotê 008

OOl 138 AGULHAPARACROCHEN'04
Em aluminio coloÍido

Lote 009 . Lots 009

OOl 4255 AGULHAPARACROCHE N'6
Em alumínio colorido

Loto 0í0 - Loto 010

OO,I 4256 AGULHAPARACROCHEN'8
Em aluminio colorido

UN 5,OO 2,42 12,10

2,47 12,35

3,19 15,95

UN 5,00

UN 5,OO

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222,Cçrtro,Z 43.3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa
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uN 12,00

demetrius

UN '14,00 prontmol

r0ma

UN 40,00 litoarte

10,00

481

1,49 '149,00

8,88 124,32

4,90 58,80

1,30 52,00

22,70 227,00

8,70 156,60

10,92 54,60

18,70 187,00

13,97 139,70

13,97 279,40

Lote 022 . Lote 022
OO1 4517 ARAMETRANÇADO,
para artesanato êm meia de seda. Cor a definir

Lote 023 . Loto 023
001 12ô0 ARGOLA PARA CHAVEIRO. pcte com 

.l0O 
unidades

Lote 029 . Lote 029
001 1294 BARBANTE. Cor cru, contendo 400 grs

uN '100,00

Lots 030 . Lote 030
001 4202 BARRA ADESIVA PARA DECOUPAGE motivo a definir
Tamanho:,l4X2cm.

Lots 039 . Lote 039

OO1 4604 BETUMEDAJUDÉAPARAARTESANATO UN
Resina asÍáltlca, solvente asíáltico e aromático. Contendo 500 ml.

Lote 055 . Lotê 055
001 4265 BORDADO INGLÊS largo 7 cm. peça contendo 13,7 UN
mts. Na cor branca.

PÇ 5,00

uN 20,00

uN 10,00

acrilex

s.ptwk

s. ptwk

art,tainara

a(tainara

art.tainara

art.tainara

5,00 arl.tainara

5,00 art.tainara

UN 50,00 art.taianara

1,79 7'1,60

'r8,00

Lotê 057 - Lote 057
001 '1259 BORDADo |NGLÊS Ref.2486
Peçâ c/ 13.70mts. ComposiÉo 80% Poliester X 20% Atgodão

Lote 058 . Lote 058

001 1257 BORDADO INGLES Ref.863915T1 UN 10,00
ReÍ863915T1 peçâ c/ 13,70 mts Composição: 65% Potiester X 35% Algodão

uN 10,00

Lote 077 . Lote 077

001 4606 CAIXqEMMDF26X36CM

^ Tipo Camisa. Para uso em artesanato.

Lote 078 . Lote 078
001 198 CAIXA EM MDF 9/9/5 TAMPA SAPATO, material MDF UM 40,00
para arlesanato.

Lote 079 - Lote 079
001 4622 CAIXA FOTO em MDF. Medindo 22x19x8

22,00 110,00

Loto 080 . Lote 080
001 4623 CAIM FOTO FAMÍLA em MDF. Medindo 31x31x17UM

Lote 081 . Lote 081

001 4521 CAIXA M.D.F. l2X12X6CMparausoem
artesanâto.

Lots 082 . Lote 082

00'1 4522 CAIXq M.D.F. 5 X 5 X 5 CM para uso em
artesanato.

UN
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1,49 74,50

NOVA SANTA BARBARA

'13,97 139,70

2,29 11,45

s.ptwk

Lote 076 ' Lote 076
001 4621 CAIX,A de sapato em l/DF.

Lote 083 - Lote 083

w'



ESTADO DO PARANA

001 4624 CAIXA MDF 7X7X7. UN 5,00 aÍt.tainara
Caixa tampa sobreposta - MDF 3 mm - medidas externas - dobradiças de canto dourada - 4 nichos

Lote 084 . Lotê 084
001 4625 CAIXA oNDULADA em MDF. Medindo 21x15x7 UN '10,00 art.tainara

Lotê 085 - Lote 085
001 332 CAIXA PARA BOMBOM em tulDF

Lots 086 . Lotê 086

00'l 82 CAIXA PARA COSTURA em MDF

NOVA SANTA BARBARA

uN 10,00 aÍt.tainaÍa

ART TAINARA

OBBER

489

13,97 139,70

27 ,97 279,70

18,90 94,50

8,57 42,85

Lots 087 . Lote 087
001 4626 CAIXA PARA VINHo em MDF. Medindo 34x'l1xg UM

Lote 088 . Lote 088
001 4627 CAIXA QUADRADA em MDF. Medindo 10X10X4

Lotê 089 . Lote 089
001 4628 CAIXA QUADRADA em [40F. Medindo 16x16x7

Lote 090 . Lote 090
001 4629 CAIXq QUADRADA em MDF. Medindo 33x33xg

Loto 09'l - Lote 091

001 4630 CAIXA QUADRADA em MDF. Medindo 8x8x5 UN

Lote 092 . LotE 092
001 4631 CAIXA RETANGULAR em MDF. Medindo 25x35Ult/

Lote 094 . Lote 094
001 4633 CAIXA SETTAVADA PARA BOMBOM em MDF UN

-'\ Lote 102 - Lote'102
001 275 CANETA PARA OUADRO BRANCO, cJ4 cores UN

Lote í38. Lote ,l38

001 210 COLA BRANCA Porcelana Fria (adesivo a base UN

de pva) , linha biscu;t -

Lote í5r1. Lote í54
001 463í DESCANSO p/ panela em MDF d 4. UN

Lotê 185 . Lots í 85
001 4635 FARMACINHA em MDF - Tradicional

UN 5,00

utú

UN

art.tainara

5,00 art.tainara

UN 5,00 art.tainara

5,00 art.tainara

5,00 art.tainara

5,00 art,tainara

5,00 art.tainara

UN 5,00 aÍt.tainaÍa

10,00 art.tainara

8,00 locar

1O,OO HENKEL 16,27

4,00 ART.TAINARA

7,30 36,50

17,90 89,50

'13,00 65,00

15,90 79,50

?1,00 105,00

7,00 70,00

3,77 30,'16

162,70

Lole 172 - Lo/.o 172
001 192 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÂO PVC-17mm para 100 UN 130,00 MARES
folhas, preta.

12,67 50,68

0,13 16,90

26,90 134,50UN 5,OO

MT 31,00

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, Z 43.3266.1222,I - 86250400 Nova Santa Bárbarq
mails - licitaçao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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5,99 29,95

3,62 18,10

Lote 093 . Lots 093

001 4632 CAIXA RETANGULAR em MDF. Medindo 29x21x8

Lote í86 - Lotê 186

001 4303 FELTRO. Cor a definir.
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Lote í94. Loto 194
001 4275 FITA DE CETIM n 00, peça com '100 metros. Cor
a definir

Lote í95. Lots '195

001 4276 FITA DE CETIM n 01, peça com 100 metÍos. Cor
a definir

Loto í96. Lote 196

001 1152 FITA DE CETIM N' 01. Face simples Peça com 10

meúos e 7 mm de laÍgura

Loto í97. Lotê í97
001 1155 FITA DE CETIM n' 03, peça com 10 mts. Cor a PÇ

defink.

Lote í98 . Lote í98
001 1150 FITA DECORATIVA TNT medindo 2 cm de largura

C/ bordas douradas, rolo c/ 10 mts. Cor a definir.

Lots í99. Lots ,l99

001 1151 FITA DECORATIVA TNT medindo 3 cm de larguÍa

C/ bordas douradas, rolo c/ 25 mts., cor a definir

Lots 202 . Loto 202

OO1 1267 FITAMÉTRICA1SOCM UN

Flexivel, graduada em cÍn, com indicação a cada 10 cm

Loto 205 . Loto 205

001 1786 FITA TNT ARAMADA 30 mm

Com 10 mts. Cor a definir.

UN 4O,OO AQUARELLA

UN

5,OO AQUARELLA

RO

RO 6,00 HÂLLEY FITAS

483

14,U 89,04

6,98 279,20

42,00 GITEX 9,98 419,16

1O,OO GITEX 1,89 18,90

2,90 '14,50

17,00 HALLEY FITAS 3,09 52,53

HALLEY FITAS 2,70 27,00

7 ,02 70,20

1,89 l1,U

13,77 4'13,'10

88,20

45,30

1,00 5,00

1,60 1,60

5,00 S,PTWK

UN 1O,OO LULITEX

6,00 GAVIAO

30,00

Lole?2T.LolenT
001 4583 GRAMPEADOR de mesa grande p/ 100 ffs UN 2,00 JOCAR 22,65

Dimensões: 279x68ú80mm. Base de fechamento dos grampos em chapa de aç0. Mola resistente com retÍataçâo automática.

Utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Capacidade para grampear até 100 Íolhas dê papel 759/m2.

Loto 230 . Lote 230

001 4551 GRAMPO p/ Srampeador 26/6. CX 1,00

Liso,cor prata, fabricado aÍame aço, tÍatamento antiferrugem. Cx. c/5.000

Lote 2í9 - Lote 2í9
001 13'15 Fralda branca especialT0 x 70 dupla cx. cJ 5 UN

unid

JOCAR

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cc'|lj(o,3 43.3266.1222, I - 86.250-0@ Nova Santa BáÍbaü,
mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br
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uN 10,00

Lote 206 - Loto 206

001 282 FITA VOIL COM OURELA CETIM 30 mm. Com 10 mts.

Cor a definir

Loto 207 . Loto 207

001 2043 FITILHO c/ 150 m. CoÍ a definir. UN

INCOMFRALD

Lote 22,1 - Lots 22tl
001 77 GLITTER de partiorlas de PVC metalizadas 015. UN 70,00 I-ANTECOR 0,34

Embalagem contendo 3 gcor a definir.

Loto 226 . Lote 226

001 56 GRAMPEADOR - de mesa de metalgrande para uso UN 15,00 JOCAR 5,88

de 200 grampos 26/6Base medindo no minimo de 20 cm, com capacidade para gÍampêar até 20 folhas de papel 75 g/m2 de uma

sô vez, com garanüa contra defeito de fabricaçâo de no mlnimo 1 ano.

23,80



PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Lote 238 . Lote 238

001 425 GUARDANAPo para decoupage. UN 10,00 DAIARA 0,69

Com estampas de chá, menino, menina, remédio, vinho, tigre, brinquedos, animais, motivo floral, onça, urso, cachorÍos, borboletas,

rosas e estampa.

PC 38,00 DEIúETRIUS

484

6,90

5,35 107,00

Lote 240 . LotE 240
001 4553 llvlÃ pacote com 50 unid

Lote 244 . Lote 2tl4

001 '1296 ú Flo FLASH 1009 200m ; composição: 100%

Acrilico. Cor a definir

Lotê 245 - Loto 245

001 87 LANTEJOULA n" 06, pacote com '1.000 unidades. PC

Cor a definir

Lotê 250 . Lote 250

001 4589 LENÇOL PARA BERÇO com elástico 100% algodão

Lote 252 - Lote 252

001 324 LINHA ITEADA (Lisa) para Bordar Caixa cl12 CX

unidades. Cor a defink

Lotê 253 . Lote 253

001 1156 LINHA PARA COSTURA. Cone com 2000jardas

Lote 262 . Lote 262

OO1 4225 MANTAACRÍLICA MT

100% poliéster, com 2,5 cm de espessura aproximadamente.

UN 20,OO PINGOUIN

10,00 S,PTWK

uN 30,00 t&t

30,00 circulo

UN 10,00 cherry

R0 60,00 clrculo

UM 10,00 caÍborundun

obber

1,10 '11,00

15,79 473,70

14,19 425,70

2,95 29,50

7,86 471,60

1,00 10,00

7,30 474,50

8,99 404,55

1,42 142,00

3,35 167,50

Lotê 263 - Lote 2ô3

OO1 305 MANTAACRILICAlOO
100% poliésteÍ 150 gr/m2

MT 45,00 obber

LotE 268 - Lote 268

001 4557 MEIA BOUCLÊ, para artesanato em meia de seda. UM 100,00 oÍiêntal

Cor a definir

Loto 269 - Lote 269

001 4558 MEIA LISA, para aÍtesanato em meia de seda. UN

Cor a definir

Lote 287 - Loto 287

001 313 PAPEL ARTE FRANCESA. Medindo 35x50cm. Motivos

diveÍsos.

100,00 oriental

UIV 50,00 litoarte

Lote 309 . Lote 309

OO1 341 PAPELPARADECOUPAGE30X30CM uN 50,00 liloarte

Rua Wal&odo BittencouÍt de Moraes no 222, CentÍo, ? 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Btubar4
mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - rvrvw.nsb.Dr.qov.br
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3,80 190,00

1,99 75,62

Lote 254 - Lote 254

001 4277 LINHA PARA CRoCHÊ , N" 8/2 , 100% algodão

mercerizado.Rolo d 1000 metros cor a definir

Lotê 260 - Lote 260

001 2350 LIXA MADEIRA 120 com costado de papel para

AplicaÉo em madeka.

2,52 252,00

65,00



Lote 31 0 - Lote 3í 0
001 4619 PAPEL PARA DECOUPAGE. Medidas: 34x50cm. UN 40,00 litoarte
Motivos: infanlis, figuras de meninos e meninas, farmácia, rosas e de floÍes diversas, írutas e de animais

Lots 3í8 - Lotê 3í8
OOl 1126 PASSA FITA UN 4O,OO S.PTWK
ComposiÉo 33% algodão e ô7% polyester, largura aproÍmada de 2,5 cm, peça com 10 m cada.

Lote 3í9 . Lote 3í9
001 4281 PASSAFTTAPARAFTTASDECETTT!7MM pÇ

Peça mntendo 13,7 metros. Na cor branca
5,00 S,PTWK

Lote 338 - Lotê 338
OO1 160 PINCELATÔMICO UN 25,00 JOCAR
Ponta redonda, corpo redondo, em material plástico, tampâ na cor da linta, para uso em qualquer superfície, secâgem rápida,
medindo no mínimo 1'l cm. Cor a definir.

PREFBTURA IúUNICIPAL

Lote 340 . Lote 340
001 120 PINCEL chato para pintuÍa, em madeira no 10 UN

Lote 346 . Lote 346
001 1305 PINCEL MARCADOR. Para quadro branco,
Cor a defink

NOVA SANTA BARBARA 485

3,65 146,00

7,99 319,60

22,99 114,95

0,59 14,75

1,47 58,80kit

UN l0car 0,67 5,36

Lotê 347 - Lotê 347
001 323 PINCEL PARA CONTORNO n' 0, cabo marrom UN

Lote 352 . Lote 352
001 4569 PIST|LO para artesanato. Pcte com 100 unid. PC

Cor a deflnir

Loto 353 . Lote 353

001 22 PISTOLA DE COLA QUENTE FINA Bivoltagem de 110

/220 volts e 40 v/ats.

Lote 354 . Lote 354
001 23 PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA Bivoltagem de 1

10/220 volb e 40 wats.

Lote 359 . Lote 359

001 4573 PúSTICO PARA ltr'lESA, transparente MT 26,00

18,00 condor

25,00 demetÍius

UN 110,00 classe

UN 5,00 classe

UN 5,00 art.tainaÍa

1,30 32,50

7,93 39,65

4,94 128,44

5,19 155,70

13,00 65,00

12,98 64,90

15,98 79,90

Lote 362 - Lote 362
001 4643 PORTA-JÓAS em MDF I repaÍtjÉes. Medindo 30x
30x10

Lote 363 - Lotê 363
001 4636 PORTA CHÂ c/ 3 repartiçÕes UN 5,OO art.tainara

Lots 364 . Lote 364
001 264 PORTA CoNDIMENTO com 1 suporte UN 5,00 art.tainara

Rua Waltedo Bittencourt d€ Moraes no 222, Centro, t 43. 3266 .1222,I - 86.250-000 Nova Sarta Brárb

mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr. gov.br
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40,00

5,01 551,10

ESTADO DO PARANÁ

Para ser utilizado em madeira, papel, vidro, cerâmica e outras superíicies.

3,00 54,00

8,00

Loto 360 . Lotê 360
00í 4611 PÓ DE CAilllURÇAFLOCAGEM UN 30,00 true cotors
Pó para flocagem de unhas, peças em MDF, gesso, cerâmica e artesanato em geral, 509r. Cor a definir

sipatex



ESIADO DO PARANÁ

Lote 365 . Lote 365
001 4637 PORTA FERRO em MDF - tradicionat

Lotê 366 . Lotê 366
001 4647 PORTA FRALDA em MDF - Tradicionat

Lotê 370 . Lote 370
001 4641 PORTA TALHER em tllDF c/ 4 divisórias

UN 5,OO

UN 5,00 art.tainara

art.tainara

5,00 art.lainara

art.tainara

5,00 art.tainara

art.tainara

megatex

peípan

peripan

dgo

sarkis

48§

9,98 49,90

12,96 64,80

6,47 32,35

í5,94 79,70

6,66 33,30

7,96 39,80

11,99 59,95

6,48 32,40

3,90 62,40

19,90 1.194,00

11,90 714,00

219,00 1.752,00

Lote 367 . Lote 367
001 4638 PORTA GUARDANAPO de parede c/ 3 pinos em MDF UN

60,00

Lote 369 . Lote 369
001

0x 15

4640 PORTA RETRATO em MDF g mm retangular medida 1 UN

UN 5,OO

UN 5,OO

R0 5,00

UN

Lote rOí . Lote 40í
001 287 SIANINHA. Rolo com 100 mts. Fina.
Cor a defink

UN 5,00

5,00 art.tainara

UN 5,00 art,tainaÍa

Lotê 403 . Lotê 403
001 37 STENCIL PARA ARTESANATO 10X30. UN 16,00 joia
Flores estetilizadas oPA 025, estampa xadrez opA 0i9, girassol com Íothas opA 209, papouias opA 279.

Lote 407 . Lotê 407
001 4232 TEC|DO100%ALGODAO,BRIMPESADO MI 15,00 itabirito
Primeira qualidade com etiqueta profissional, sarja 3x1, largura 1,60 m, peso minimo 260 g/m2. cor a definir

Lots 408 . Lote 408
001 4235 TEC|DOALGoDÃOL|ST&qDO irT 60.00
Tecido algodão listrado larg. 1,40 100% algodão na cor veÍde e branco

Lots 409 . Loto 409
001 4596 TECIDO ALGODÃo, targ. 1,40 100% algodão. MT
Estampa a definir

Lote 4í4 . LotE 4í4

Rua Walfredo BiÍtencourt de Moraes n.222, Centro. t 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara-
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5,67 170,10
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art.tainara

9,97 49,85

26,00 '130,00

14,50 217,50

Lote 368 . Lote 368
OOl 4639 PORTAPAPELHIGIÊNICOEMMDF,

Lote 371 . Lote 371

001 4642 PORTA VINHO em MDF Tradicionat.

Lote 375 . Lotê 375
001 4e,44 PU)G SACO em MDF Tradicional. Tamanho grande.

Lots 376 . Loto 376
001 4645 QUADRINHo C/MOLDURA materiat MDFno24,S.pro
fx 2&L x 2&C

Lote il'l í . Lote 4í í
001 4282 TECIDO COM TRAMA PARA PONTO CRUZ, peça com 20 pÇ 8,00
metrosTecido com hama para ponto cÍuz, rolo com 20 metros.

Lote 412. Loto 4í2
OOl 1470 TECIDODEOXFORD MT 3O,OO
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001 '1465 TECIDo ESTAMPAoO PATWORCK MT 25,00 peripan
Animais, Flores e Fruas. Sendo estampas pequenas e delicadas tecido 100%algodão com 'l.40mt de lârgura.

Lots 4í5. Lote 4í5
00í 384 TECIDO ESTAMPADO. Para trabalhos em Patworck MT í5,00 peripan
MDF, panos de pratos. Com moüvos delicados de f,ores, frutas, animais , legumes e veduras.

PREFEITURA IÚUNICIPAL

Lote 4í9 . Lote 4í9
001 14ô6 TECIDO para bordado em ponto cruz (etamine)PÇ
Com 6 pontos por cm- Peça com 20 mts na cor branca

Lote 420 . Loto 420
001 1444 TECIDO para bordado em vagonite (étamine) PÇ
Peça com 20 mts. Cor a definiÍ

Lote 4lií - Lote 'llil001 1458 TOALHA DE BANHO PaÍa Bêbê com Capuz, Felpuda,

100 % Algodão.

Loto /(i2 . Lot6 4li2
001 1442 TOALHA DE LAVABO com taía para bordar UN

Lote 4li3 . Lots 453

OO1 4284 TOALHA DE MÁO
Toalha de mâo com tâía para bordar

NOVA SANTA BARBARA

UN

50,00

uN 20,00

dgo

dgo

limpano

limpano

6,00limpano

classe

rcb ind

20,00 bercinho

venesa

venesa

4s7
8,30 207,50

8,40 126,00

219,00 219,00

219,00 1.752,00

158,00 1.422,00

159,90 959,40

43,00 258,00

0,65 305,50

1,45 84,10

64,40

1'1,99 119,90

11,99 239,80

2,79 139,50

1,42 28,40

16,99 67,96

Lote 423 - Lote 423
001 1451 TECIDo para pano de prato. Rolo com 10 metÍos

Lote tB3 . Lots t83
OO1 10 TESOURCESCOLAR UN 47O,OO

Aço inoÍdável, sem ponta, câbo em plásüco ABS, foÍmato anatômico, medindo 14 cm

Lote 443 . Lote 
'143001 271 TINTA PARA TECIDO 37 ml. Cor a definir uN 58,00

Lotê t!í7 . Lotâ 447

001 4309 TINTA SPRAY. Varias cores , 350 ml uN 10,00

Loto +16 . Loto tllô
001 1492 TINTA RELEVO DIMENSIONAL UN 35,00 affilex 1,84

Pam aplica@ em tecidos, madeiras, couro, isopor, gesso e coÍliga. Composta de resina acÍilica, água, aditivos e pigmentos. Cor

a definir.

uN 4,00 t&t

Rua Walftedo BittencouÍ de MoÍaes no 222, Centro, t 43. 3266 .1222,I - E6.25040o Nova §anta B
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Lote 42í - Lote 42í
001 1452 TECTDOPARAPANoDEPRATo pÇ

Medindo 60on de largura. Pêça contendo 50 metros

Lote 422 . Loto 422

001 385 TEC|DoPARAPANoDEPRATO.Corbranca. PÇ

Medindo 0,80 mt de largura. Peça contendo 50 metros

't,00

8,00

9,00

6,00

RO

Loto 43í. Lots ilíí
00í 592 ToALHA DE MESA em tecido algodão 3,00 X'1,40.

Estampado



Lote 455 . Lote 
'155OOl 1459 TOALHA DE MESA ESTAMPADA

50% algodão e 50% poliesteÍ, medindo 1,50 x 2,20 cm

Lote 457 . Lote 457
OO1 4298 TOALHADEROSTOEMALGODÃo. UN

Composição: 95% em algodâo e 5% de poliester. 75x44 cm,

Lote 469 . Lote 469

OO1 4612 VERNIZBASEl
Craquelador para artesanato em MDF. Contendo 250 ml

ESTADO DO PARANA

Lote 468 . Lots 
'158001 4620 VERNIZACRÍLICOBRILHANTES0oML UN 30,00 aguia 19,',19

à base de água, indicado para dar acabamento brilhante em pinturas artisticas em tela ou pinturas artesanais em madeka, papel,

cortiça, cerámica, gesso, metal e isopoÍ. Nâo tôxico.

5,00

uN 20,00

t&t

venesa

rcb.ind

4sE

'12,00 36,00

63,00

575,70

Lote 470 - Lote 470

001 1984 VERNIZ VITRAL INCOLoR. UN 20,00 aguia

lndicado para aplicâÉo sobre vidro, metal, madeira, MDF, cerâmica e gesso. Embalagem com 100 ml

Lote 47í - Lote 47í
001 4580 VrÉS LARGO uN
100% algodão 35 mm, rolo com 20 m, estampado, listrado e branco

22,89 457,80

4,20 151,20

VALOR ToTAL: 24.68í,83

36,00 destaque

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 0ô (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, com

validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Municipio de Nova Santa Báóara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas deconentes desta Licitação corerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 03 - Secretaria de

Serviços Públicos lntemos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lntemos; 04.122.0070.2006 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos lntemos; 3390.30,00.00 - Material de Consumo; 340; 04 - Secretaria de

Serviços Públicos Extemos; 04.00'l - Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590; 05 - Secretaria de

Educação, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas: 12361.0220.2017 -
Manutençâo da Secretaria de Educagão/Escolas; 3390.30.00,00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470; 1480;

05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361 .0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais -
FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760; 05.004 - Manutenção da Educação lnfanül; 12.365 0270.2021

- Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840, 12.365.0280.2022 -
Manutenção do CEINF 'Noêmia B. Cameiro'; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; í930; 1940; 1950; 07 - Secretaria

de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0320,2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210,2220;2230:07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;

10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470;

10.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 0B -
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

Rua Waltedo Bittençourt de Moraes n' 222, Cer]úto, S 43.3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa BarbaÍq PaÍaná - g - E-
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UN 3,OO

5,09 25,45

6,89 137,80

Lote 467 . Lote 4ô7

001 4311 VERNIZACRÍLICO BRILHANTE 100 ML UN 21,00 aguia 3,00

À base de âgua, indicado para dar acabamento brilhante em pinturas aÍtísticas em tela ou pintuÍas artesanais em madeira, papel,

cortiça, cerâmica, gesso, metal e isopor. Não tóxico.
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08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00 _ Material de
Consumo; 2560; 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0410.2036 -Manutenção do Fundo Municipat
de Assistência Sociat; 3390.30.00.00 - Materiat de Consumo; 2780., 2790;2800; 2810; 2820; 2830;08.003 _ Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente; 3390.30.00.00 - l/ateriat de Consumo; 2990; 08.243.0440.2038 _ Manutenção do
Conselho Tutelar; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

cúusuLA outNTA . DA VAL|DADE Dos pREÇos
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
pronogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administtação Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no

6 906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, não seÉ obrigada a adquirir o matenal reÍerido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de
Registo de Preços, podendo fazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer especie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses
legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditóno e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços
A Ata de Registro de Preços pderá seÍ cancelada pela Administraçáo:
- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fomecedores registrados;

'peb Órgão Gerenciador, quando caracteüado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancetado na Ata, por intermedio de pÍocesso administrativo especiÍico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registÍado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos prEos registrados

deverá ser íormulada com a antecedência de l5 (quinze) dias, Íacultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o prqo registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praücados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaÉes deconentes desta Ata de Regisko de Preços;

- não compaÍecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro de
Preços;

- caracteúada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de
Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

seÍá feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉIMA - DAS oBRIGAÇÔES DA EMPRESA VENCEDoRA
0 Fomecedor obrigar-seá a: Fomecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no

Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo 0rgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá

estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.1222,I - 86.250-000 Nova Santa BRua Waltedo
mails - lisitasao@ nsb.pr. eo pr.gov.br
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- quando necessário, permiür o livre acesso dos funcionáÍios do Detentor da Ata às dependências da prefeitura, para a
entrega dos materiais referente ao pregão Eletrônico;
'prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da
Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante
vencedora;

' reieitar os mateÍiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo órgão
Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato convocatóno, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especiÍicações constantes no ANEXO L

CúUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÂO PARA AQUISIçÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAçÕES DE
FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão aulorizadas, caso a caso, pelo Orgâo
Gerenciador. A emissão das autorizaçÓes de íomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
0 prazo de enÚega será de até 05 (cinco) dias corridos, conlados a paíir da emissáo da autorização de Íomecimento
emitido pelo MUNICIPIO.

CúUSUI.A DÉcIMA PRIMEIRA. Do LocAL DE ENTREGA
0s produtos deverão ser entregues nos endereços a seÍem informados na solicitação de Íomecimento, em horário
comercial de segunda a sexta'feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoia, Íicando a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO
ProvisoÍiamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a', da Lei Federal 8.666/g3; Definitivamente, nos termos do art.
73, inciso ll, alínea "b', do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos maleriais,
se estes não esüverem dentro das especificaçóes exigidas na licitação conforme especiÍicaçÕes neste pregão
Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos
indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua conÍirmação deÍinjtiva condicionada à
conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer
necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (hinta) dias após a enkega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negaliva de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos;unto aos

esreoo oo paRaruÁ
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da aquisição que se veriÍicarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com
as especiÍicações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercials, deconentes da aquisição do objeto; DuÍante o
periodo de garanlia do objeto, o Licitante vencedor deverá íomecer e/ou substjtuí-lo, quando o mesmo demonstrar
defeito, efetuando os necessários aiustes ou Íeparos sem ônus para o orgâo Gerenciador, no pftrzo máximo de 5
(cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam dá responsabilidade do Orgão cerenciador;
Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão'Gerenciador dos
materiais dentro do prazo da garantía, o llansporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o
deslocamento de seus técnicos até a pREFEITURA.

cúusuLAotrAvA- DAs oBRtGAçôEs Do MuNtclplo
CabeÉ a Prefeitura:

E-
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órgãos citados, a PÍefeitura aguadaÉ a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo pÍarzo par:l o
pagamento. Sendo que a PÍeÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara fará o devido pagamento mediante deposito

bancàrio. DeveÉ constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou

outros dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara podeÍá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n' 13/20'13. Nenhum pagamento seÍá efetuado ao

Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaSo Íinanceira, sem que isso gere diÍeito a

reajustamento de pÍeços ou a mneção monetária.

0 Detentor da Ata deveÉ apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,

podendo ser permiüda apresentação de cópia autenücada ou via internel.

a Íeabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública. A

E-/
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CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

O Detentor da Ata deveÉ (áo) obedecer às seguintes exigências:

- Fomecer matedal de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, náo sendo aceitos materiais recondicionados, remanufafurados

ou Íecaflegados;

- Pana os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo Íemanescente a paÍtir da data de entrega não podeÉ

ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificaçÕes constantes do presente

Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às

condiçôes dos materiais entregues;

- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que esüver Íona das especifica@es contidas na

proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, deÍeitos ou incoÍeçÔes, sem qualquer ônus para a adquirente.

O Detentor da Ata Íicará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçeies, no preço e nos pr'Ílzos constantes desta ata;

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

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administraçao da PreÍeitura

Municipal de Nova Santa BáÍbara.

Manterem durante a execução do contÍato todas as condiçÕes de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉcrMA ourNTA- DAs sANÇÔEs ADMINISTRATIVAS

A recusa injusüficada das empresas mm propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respecüvos

preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n0 8.666/93 e alteraçoes e no

Decreto Municipal n" 041/2009, ao critério da Administraçã0.

Aos proponentes que ense.iarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os'l.o

colocados de cada item e não assinarem a Ata de RegistÍo de Preços, comportarem-se de modo inidÔneo, Íizer

declaração Íalsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, confoÍme o caso, ÍesguaÍdados os procedimentos

legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da AdministraÉo, isolada ou cumulaüvamente, sem prejuízo da reparação

dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara pelo infrator:

o lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

. Cancelamento do registo na Ata;

o Advertência e anotação restÍiüva no CadastÍo de Fomecedores;

. Multa de í070 (dez poÍ cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipóteses de

inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas;

. Suspensão tempoÉria do direito de licitar ou de contratar mm a Administração Pública, pelo prazo de atê 05

(cinco) anos ou enquanto peÍdurarem os motjvos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida
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oconerá depois de defesa pÉvia do inteÍessado, no prazo estabelecido na Lei de Licita@s, a contar da
intimação do ato.

Não seÉ aplicada mulla se, comprovadamente, o atraso do alendimento, advir de caso Íortuito ou motivo de foç
maior.

0 descumprimento lotal ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fomecedor no momento da execuçâo da Ata de
Registro dê Preços, sem jusüÍicativa aceita pelo ôrgão ou entidade usuáÍia, resguardados os procedimentos legais
peltinentes, podeÉ acarÍetâr, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

o Multa de 1070 (dez por cento) sobre o valor estimado total do contÍato, em caso de recusa do 1.0 colocada do
item em assinaÍ a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,370 (zero vírgula tês por cento) pr dia de fomecimento incompleto ou em atmso, até o máximo de
Í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor esümdo da contÍatação, além do desconto do valor
conespondenle ao fomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de Í5
(quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de Íomecer à AdministraÉo Pública, por prazo de
até 05 (cino) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades serâ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla deÍesa.

A aplicação das san@s previstas nesta Ata nâo exclui a possibilidade de aplicagão de outms, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relaüvas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,

entÍetanto, conÍorme o ciso pÍocessar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançÕes cabiveis, sejam estas adminislraüvas ou penais,

previstas na Lei n0 8.666§3 e altera@s.
Considerar-seá justificado o alraso 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 mateÍais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) aoéscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

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

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratadm diretamente pelo Município.

cúusuLA DÉcrMA sExTA. DAS DrsposrçôEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Elekônico n0 13/20í3 e as propostas das empresas classificadas em ordem

crescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das

disposi@es constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçÕes pertinentes. A homologaçâo do

resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do

seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou ÍÍaudar na execução do fomecimento e/ou contrato, comportaÊse de

modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer Íraude Íiscal, ganantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,

ÍicaÉ impedido de licitar e contlatar com a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco

anos, enquanto peÍdurarem os motivos determinantes da punição ou alé que se,ia promovida a reabilitação perante a
pópria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

obieto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriftcarem vicios, defeitos ou inconeçóes resultantes da execução

ou de materiais empregados.

Rua Walfr€do Bittencoun de MoBes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Sanra B&barq g-E-
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cúusuLA DÉctMA sÉTtMA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por majs privilegiado
que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza.e validade.do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos
representantes das partes, Orgâo Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova , 14 de março de 2013.

Prefeito Competente

.039.382-0 SSP/PR

lvá

Empresa: lvani 'Aviamentos-Mel\,laria G

CNPJ: 64.1 65.590/0001-95

Detentora da Ata

Rua WalfÍcdo Bittencourt de
mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.pov.br

Momes no 222, Centro, A $.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Btubara" Paraná . g - E-



ATA DE REGTSTRO DE pREço N.o 0í712013 _ PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNrcO N" 13/2013 - PMNSB

0 l,luNrcÍPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no CNpJ
sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - C.r']nlÍo, Nova Santa Bárbara -
Pananá, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr, Claudemir Valério, RG n" 4.039.382{
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 5ô3.69í.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em mnformidade com
as Lels N" 10.520n2, N" 8.ô66 de 2'1106/93 e suas alterações posterioÍes, 

-Decreto 
Federal No 3.555/00. Decreto

Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO No í3/2013, homologada pelo Prefeito Municipal RÉSoLvE iegistrar os preços para aquisição de
materiais de expediente, materiais para artesanato, suprimentos de informátiCa, cama, meia e banho e outros,
conforme. especificado, oferecido pela empresa MORENO DISTRIBUIDORA DE supRlMENTos PARA
INFORMATICA LTDA . EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. '10.526.993/0001-93, om
endereço à Rua Pion. Alfredo José da Costa, n' 17148, Jardim Sumaré, na cidade de Maringá, no Estado do paraná,
neste ato represenlado por sua procuradora, Sra. Renata Linhares de Souza Godinho de [ima, inscrita no CpF sob
no 009.624.039-38, RG n' 9.489.55ô-'1, doravante denominado Detentor da Ata, cuja pÍoposta foi classificada,
observada as especiÍicações, os preços, os quantitaüvos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiÉes
abaixo estabelecidas, tem enÍe sijusto e contratado o que se segue:
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CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de expediente, materiais para
artesanato, supdmentos de lnÍormática, cama, mesa e banho e outros, para utilização pela PreÍeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, especiÍicados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N." í3/20i3,
independentemente de transcriçá0. O Orgão Gerenciador náo se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes
vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de
um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍiciáÍio do registro terá preÍerência, nos
termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art.70, do Decreto no 6.g06/03.

NOVA SANTA BARBARA

cúusuLA sEcuNDA - ESpEctFlcAçÃo Do oBJETo E pREços REGtsTRADos
Itsm Código Produtorsorviço UN. euântidade Marce
Lote lí5. Lote 1í5
001 1539 CARTUCHO original coloÍido reÍ.22 UN 2t,OO POTENC|AL

PREFEITURA N/UNICIPAL

Lots íí6. Lote íí6
001 15?,4 CARTUCHO original coloído reÍ.28

Lote íí7 . Lote íí7
001 1496 CARTUCHO original colorido ref.60

Lote í20 . Lotê í20
001 1513 CARTUCHo originalpÍeto rel 21

Loto í2í . Loto í2í
001 1509 CARTUCHO originalpreto ref. 27

Loto í22. Lotê 122

001 1510 CARTUCHO originalpreto Íef. 60

Loto 458 . Loto 458
OOl 1558 TONERORIGINAL12A

Lote 459 . Lote 459

uN 'lí,00 POTENCIAL

POTENCIAL

POTENCIAL

POTENCIAL

POTENCIAL

POTENCIAL

PÍeço Unit. Proço Total

37,50 1.012,50

37,58 413,38

38,00 912,00

22,99 482,79

23,72 450,68

u,72 833,28

30,00 570,00

uN 24,00

uN 21,00

uN 19,00

uN 24,00

uN 19,00

Rua WalÊedo Bittelcourt de Moracs n" 222, Ceotlo, I 43.3266.1222,8 - 86.250400 Nova Santa BarbarÀ Pardná - g - E-
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UN 5,00 POTENCIAL

UN 3,00

UN 3,00 POTENCIAL

3,00 POTENCIAL

5,00

495

31,50 94,50

31,80 95,40

55,90 167,70

60,80 304,00

VALOR TOTAL: 5.53í,23

ESIADo Do PARANÁ

OO1 4067 TONER ORIGINAL 15 A

Loto 460 . Loto 460
OO1 4059 TONER ORIGINAL 78 A

Lote 46í . Loto 46í
OO1 4616 TONER ORIGINAL 85A

Lot. 
'lô2 

. Lot6 462
00Í 4058 TONER OR|GINAL preto 120,t8 p/ impressora UN
Lexmark

Lote tl63 . Lote 1163

001 4057 ToNER ORtctNAL pRETO p/ muttituncionat UN
Sansung SCX-3200 a lazer

CLAÚsULA TERCEIRA. DA VIGÊNclA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, com
validade e eÍicácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA
As despesas decorÍentês desta Licitação corÍeÉo por conta da seguinte dotação oÍçamentáÍia: 03 - Secretaria de
Servigos Públicos Intemos; 03.001 - Secretaria de Serviços públicos lntemos; 04.122.0070.2006 _ Manutenção das
Atividades da Secretaria de &rviços Públicos lntemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340; 04 - Secretaria de
Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das
Aüvidades da Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 5g0; 05 - SecretaÍia de
Educaçá0, Esporte e Cultuna; 05.002 - Manutenção da Secretaía de Educação/Escolas: 12.361.0220.20j7 -
Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 3390.30.00.00 - i/aterial de Consumo; 1450; .1460; .1470; .14g0;

05.003 - Divisáo de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais -
FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de consumo; 1760; 05.004 - Manutenção da Educação lnÍantil; 12.365.0270 2021
- Manutenção da Educação lnfantit - FUNDEB; 3390.30.00.00 - Materiat de Consumo; 1g40: 12.365.0280.2022 _
Manutenção do CEINF "Noemia B. Cameiro'; 3390.30.00.00 - Materiat de Consumo; 1930; í940; 1950: 07 _ Secretaria
de SaÚde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0320.2026 - Manutençâo do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de consumo; 2210; 2220: 2230; 07.002 - Fundo Municipal de saúde pAB/sus;
í0.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em saúde - sanitária; 3390.30.00.00 - Material de consumo; 2470;
10.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiologica; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 08 -
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.00'l - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244 0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00 - Material de
Consumo; 2560; 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal
de Assistência Social; 3390.30.00.00 - Materiat de Consumo; 2780;2790;2800; 2810; ZBZ0:2830;08.003 _ Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990; 0g.243.0440.203g _ Manutenção do
Conselho Tutelar; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

cúusulA eutNTA - DA VAL|DADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços teÍá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
pronogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostÍando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art, 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decrelo no

6.906/03. Dunnte o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, não seÉ obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de

Rua Wattedo Binencoun de Moraes rf 222, Cenao. T 43.3266.1222. A - 86.250-000 Nova Santa B&bar4 Pardná - t - E-
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Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando iulgar conveniente, sem que caiba recurso ou

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, gaÍantidos à detentora, neste caso, o conÍaditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de RegistÍo de Preços podeÉ seÍ cancelada pela AdministÍação:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando nâo restarem fomecedores registrados;

- peb Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente teÉ o seu registÍo de preços

cancelado na Ata, por intermêdio de processo administraüvo especiÍico, asseguÍado o contÍaditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitâdo de cumprir as exigências da Ata, por oc,onência de casos Íortuitos ou de Íoç maioç

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevaçáo dos preços de mercado dos

insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fomecedores pan cancelamento dos preços registrados

deverà ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçfu a aplicação das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por iniciaüva do Ôryão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o prcço registrado, na hiÉtese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitação ou qualiíicação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente molivadas e.iusüfcadas;

- nâo cumprir as obÍigaÉes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não compaÍecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos decoÍÍentes desta Ata de Registro de

Preços;

- caracteüada qualquer hipótese de inexecuÉo total ou parcial das condiçóes estabelecidas nesta Ata de Registro de

Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço Íegistrado, nos casos previstos,

seÉ feita pesoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandese o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉNMA- DAS OBRIGAçÕES DA EMPRESAVENCEDORA

O Fomecedor obrigar-se-á a: Fomecer o obieto adjudicado esúitamente de acoÍdo com as especificações descÍitas no

Termo de Referência, bem como no pÍÍ\zo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador,

respnsabilizandese inteiramente pela entrega inadEuada. Manterse regular (documentação obÍigatória nâo poderá

estar vencida) na data do seu efeüvo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

da aquisição que se veriÍicarem defeitos resultantes da íabricaÉo, montagem ou ainda que estejam em desamdo com

as especificaçoes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, demnentes da aquisição do objeto; Durante o

periodo de garanüa do objeto, o Licitante vencedor deverá íomecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo dêmonstrar

deÍeito, eíetuando os necessários ajustes ou ÍepaÍos sem ônus para o Ôrgáo Gerenciador, no pÍitzo máximo de 5

(cinco) dias após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Órgão Gerenciado[

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgáo Gerenciador dos

materiais dentro do prazo da garantia, o transpoÍte dos mesmos correÉ pr conta do Detentor da Ata, bem como o

deslocamento de seus técnicos atê a PREFEITURA.

cúusuLA orrAVA- DAS oBRlcAçÔEs oo NuNtcipto

Caberá a PreÍeitura:

- quando necessário, permiür o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a

Rua Walfredo Bittencourt de Morses no 222, Centro, z 43.3266.1222,8 - 86.2s0-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
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entrcga dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;
- prestar as informaçoes e os esclalecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da
Ata;

' aprovaÍ, quando necessário, o cronograma Íisico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante
vencedora;

' Íe,ieitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas peb órgão
Gerenciador ou com as especiÍica@es constantes do Ato convocatório, em particulal de seu ANEXO l.

- solicilar que sejam subsütuidos os materiais, que não atender às especificações constantes no ANExo l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRtzAçÃo PARA AoutstçÃo e eussÃo oes AUToRZAçôES DE

FORNECIMENTO

As aquisiSes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgáo
Gerenciador. A emissão das autorizações de Íomecimento, sua retificaçáo ou cancelamento, lotal ou parcial, será
igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSUI.A DÉCIMA- Do PRAzo DE ENTREGA
0 prazo de entrega seÉ de ate 05 (cinco) dias conidos, mntados a partir da emissão da autorização de fomecimento
emitido pelo MUNTlPlo.

CúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. Do LocAL DE ENTREGA
0s pmdutos deveÉo ser entregues nos enderEos a serem informados na solicitação de fomecimento, em hoÉrio
comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaiquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Do RECEBIMENTo

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea'a", da Lei Federal 8.666/93; DeÍiniüvamente, nos teÍmos do art.

73, inciso ll, alinea "b', do dispositivo legal supÍacitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais,

se estes não estiverem dentro das especificaçóes exigidas na licitação conforme especiíicaçóes neste Pregão
Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota Ílscal ou prolocolo em outros documentos

indica tâo somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação deÍinitiva condicionada à
conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos materiais, relatórios ou outíos documentos que se fizer
necesário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

Em até 30 (kinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negaüva de
Dábitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

ótgáos citados, a PreíeituÍa aguardaÉ a regularização por parte da contratada, iniciandese novo pÍazo para o
pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bàúan tará o devido pagamento mediante deposito
bancário. DeveÉ constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou

oulros dados indispensáveis paÍa a efetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaçÕes, encaÍgos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregáo Elet6nico n' 13/2013. Nenhum pagamento será efetuado ao

Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reaiustamento de preços ou a conEão monetária.

0 Detentor da Ata deveÉ apresentar quando do pagamento, CeÍtidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,
podendo ser permiüda apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

0 Detentor da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:
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- Fomecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
' Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados
ou recanegados;

' Para os matenais cotados que tenha prazo de validade, o prazo rcmanescente a partir da data de entrega não poderá
ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entÍega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente
Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às
condições dos materiais entregues;
- EÍetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas na
pmposta, ou em que se verificarem vicios, deÍeitos ou inconeçôes, sem qualquer ônus para a adquirente.
0 Detentor da Ata Íicará obrigado a:

Executar o obieto nas condiçôes, no preço e nos pÍazos constantes desta ata;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da prefeitura, durante a execução do objeto contratado,
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condiçÕes de habilitação e qualiÍlcação exigidas na licitação.
cúusulA DÉctMA eurNTA- DAS sANÇôEs ADMtNtsTRATtvAs

A recusa iniustificada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos
preços ensejará a aplicaçáo das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Fedenl no 8.666/93 e altençoes e no
Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da Administração.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os 1.0
colocados de cada item e náo assinarem a Ata de Registro de Preços, compoÍtarem-se de modo inidôneo, fizer
declataçáo Íalsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conÍorme o caso, resguardados os procedimentos
legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à AdministÍaçâo da Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara pelo infratoÍ:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluida a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

r Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;

o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

. Suspensão tempoÉria do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, ate que seja promovida
a reabilitação peÍante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A aplicação das penalidades

oconeÉ depois de defesa prévia do inleressado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da
intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atÍaso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de foç
maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da Ata de
Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 'l.o colocada do
item em assinar a Ata de Regisko de Preços;

o 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), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor
conespondente ao Íomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15
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(quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

o Suspensão temporária do direito de paÍticipar de licitaçâo e de Íomecer à Adminiskação Pública, por prazo de

até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipÔtese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditôrio e ampla defesa.

A aplic4ão das sançóes pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outÍas, prcvistas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do fomecedor por evêntuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relatjvas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,

entÍetanto, conforme o caso processaÊse a cobEnça judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem p@uízo das demais sançóes cabiveis, sejam estas administrativas ou penais,

previstas na Lei no 8.666§3 e alterações.

C,onsidenr-seá justificado o alraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elátrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com mateÍiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

Í) acÉscimos de volumes ou modifica@es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de mateÍiais e/ou mão{+obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo Municipio.

cúusuLA DÉcrMA sExTA. DAs DtspostçÕEs FrNArs

lntegnam esta Ata, o edital do Pregão Eleúônico no 13/2013 e as pÍopostas das empresas classiÍcadas em oÍdem

crescente respecüvamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos mm observância das

disposiçôes constantes das Leis n0 10520n002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes perlinentes. A homologaÉo do

resultado desta licitação não implicaÉ direito à contratação. A beneÍiciária que ensejar o Íetardamento da execução do

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do íomecimento e/ou contrato, comportar-se de

modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla deÍesa,

Íicará impedido de licitar e contratar com a Administração, e se Íor o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco

anos, enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

pÉpria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstÍuir ou subsütuir, às suas expensas, no total ou em parte, o

ob.ieto constante do Anexo ldeste Edital, em que se veriÍicaÍem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execuçáo

ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DO FORO

Fica eleito o foo da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, pana serem diÍimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade_do que Íoi pactuado, lavrou-se a

representantes das partes, 0rgão Gerenciador e o DetentoÍ da

presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

Nova ra, 14 de maço de 2013.

PREFEITURA IÚUNICIPAL

PreÍeito l\,4un to Competente

RG n" .039.382-0 SSP/PR
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Renata Linhares de Súla Godinho de Lima

Empresa: Moreno Distribuidora de Suprimentos Para lnformáüca Ltda - Epp
CNPJ:'10.526.993/0001-93

Detentora da Ata
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ATA DE REGISTRo DE PREço N.o 0í8/2013 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO ELETRÔNICO N' í3/20í3 - PMNSB

O MUNEIPO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ

sob no 95.561.080/000í-60, com sede na Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - C*nlro, Nova Santa Báóara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n' 4.039.382{
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com

as Leis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçÕes posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto

Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃo
ELETRÔN|Co No í3/20í3, homologada pelo PreÍeito Municipal RESoLVE registnar os preços para aquisição de

materiais de expediente, materiais para artesanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e outros,

conforme especiÍicado, oferecido pela empresa LUIZ FERNAND0 CUNHA GRENIER - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n". 12.162.386/0001-17, com endereço à Rua Camóes, 971 - Conjunto 302 - Hugo

Lange, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Luiz Fernando Cunha Grenier,

inscdto no CPF sob no. 027 .727.119-35, RG n' 6.850.989-0 SSP/PR, doravante denominado Detentor da Ata, cuja
proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicaçÕes, os preços, os quanütaüvos na licitação supracitada, bem como

as cláusulas e condi@es abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

cúusuu ÉrumerRA. Do oBJETo

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de expediente, materiais para

aÍtêsanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e outros, para utilização pela Prefeifura Municipal de

Nova Santa Bárbara, especificados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregáo Elekônlco N,' í3/2013,

independentemente de transcriçã0. O Ôrgâo Gerenciador náo se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo atá realizar licitaçâo específica para aquisiçáo de

um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍlciáno do registro terá preÍerência, nos

termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.66ô/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

NOVA SANTA BARBARA

cúUsuLA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS
Itsm Código ProdutolServiço UN. Quantidado Marca
Loto 074 . Loto 074

001 4613 CAIXA DE CABO DE REDE UTP UN 1,00 Pacific Network

azul CAT 5e, 4 pares trançado 24AwG com 305 metÍos

Lote lt$. Lote ítB
00'l '1557 CONECTOR RJ45 UN 100,00 Multilaser

Loto í55. Loto ,l55

001 3897 DTSCO RÍG|DO 3,5 UN 2,00

lnteúce sata 5009M200 RPM taxa fansferência de 6gb/s buffer 16 mb

Seagate

PREFEITURA N4UNICIPAL

Lot€ 237 . Loto 237

OOl 390ô GRAVADOR DE DVD

22x para desktop, interface sata, 2 MB bufÍer,cor preta

Lote 239 . Lote 239

001 3919 HUB 8 PORTAS í0/100 Mbps autonegociavel UN

UN 2,OO SONY

TP-Link

Prsço Unit Prêço Total

160,00 160,00

0,'19 19,00

58,00 116,00

40,00 120,00

95,00 285,00

89,00 267,00

Lots 273 - Loto 273

001 3898 MODULODEMEMORIA2GBDDR2S00mhZ UN l/larkvision

Loto 274 . Lote 274

001 3899 MODULODEMEMoRIA4GBDDRS, 1333MhzUN
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Lote 335 . Lote 335
001 3915 PENDRTVE 4 Gr ,t
Com taxa de fansferência de leitura 6mbis, escrita 3mb/s em usb2.0

LotE 355 . Lotê 355
001 3904 PLACA DE REDE 10/100 Mbps pCI

NOVA SANTA BARBARA

uN 10,00

Sandisk

Pacific Network

i/Yt/Ax

NEW LINK

NEW LINK

14,00 336,00

34,00 102,00

18,86 150,88

15,42 77,10

210,00

24,00

Lote 356 . Lotê 356
001 3905 PLACADEREDE10/100/'1000Mbps,32bibp0t E UN 3,00
xpress 1X

Lots 426 . Lote 426
00í 3893 TECLADO STANDAD, conexão USB - padíão ABNT. UN 8,00
Cor pÍeto

Lote 
'127 

. Loto 427
00í 3892 TECLADO STANDARD, conexão pS2, padrão ABNT2. UN 5,00
Coí pÍêto

Lote 
'128 

. Loto 428
OO1 2596 TELEFONE PADRÂOCOM FIO. UN 4,OO MUItitOC 52,50
Agenda teleÍÔnica 14 registros. FunÉes flash: 100 ms - 280 ms (flash programável), funçâo mute, tedas discagem rápida 10, teclas
de atalho 4, modo de discagem toÍÍ/pulso, ctave para bloqueio, àjustede volume e melúia em üês niveis, tecjas de'bonadra,
aparelho na cor píeto.

Lote 429 . Loto 429
OO.I 3929 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS 95,00 380,00
Com identificador de Chamadas, Display lluminado, Função AlaÍme, Gerenciador de Chamadas em Espera e Agenda p/ ate 50
contatos, 2.4 cHZ - Preto

VALOR TOTAL: 2.760,98

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNClA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, com
validade e eÍicácia legal após a publicaÉo do seu extrato no Diário OÍicial do Munrcípio de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh
As despesas deconentes desta Licitação corcÍáo por conta da seguinte dotação orçamentáda: 03 - Secretaria de
Serviços Públicos lntemos; 03.001 - Secretaria de Serviços públicos lntemos; O4.|2Z.OO7O.2frO6 - ManutenÉo das
Aüvidades da Secrctaria de Serviços Públicos lntemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340; 04 - Secretaria de
Serviços Públicos Extemos; 04.00'l - Secretaria de Serviços Públims Extemos; 15.122.0í00.2009 - Manutenção das
Atividades da secretaria de serviços Públicos Extemos; 3390.30.00.00 - MateÍial de consumo; s90; 0s - secretaria de
Educação, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 12.361.0220.2017 _
ManutenÉo da Secretaria de Educação/Escolas; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; ,1450; 1460; 1470; í480;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361.0260.2020 - Manutençâo das Escolas Municipais -
FUNDEB: 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760; 05.004 - Manutençâo da Educação tnfanül; 12.365.0270.2021

- Manutenção da Educação lníantil - FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840; 12.365.0280.2022 -
Manutenção do CEINF "Noêmia B. Cameiro'; 3390.30.00.00 - Matenal de Consumo; '1930; 1940; 1950: 07 - Secretaria
de Saúde; 07.00í - Fundo Municipal de Saúde; 10.30'1.0320.2026 - lr/anutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210; 2220; 2230: 01.002 - Fundo Municipat de Saúde PAB/SUS;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470;
í0.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiologica; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 0B -
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Secretaria do Bem Eskr Social e do Trabalho; 08.001 - Secrelaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00 - Material de
Consumo; 2560; 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal
de Assistência Sociâl; 3390.30.00.00 - Materiat de Consumo; 2780., 2790;2800; 2810; 2820; 2830;08.003 - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990; 08.243.0440.2038 - Manutenção do
Conselho Tutelar; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

cúusuLA outNTA. DAVALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
pronogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administmção Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art, 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, não seÉ obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamenle pelo Sistema de
Regislro de Preços, podendo Íazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses
legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusut-A sExIA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçâo:
- automaücamente:

- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem Íomredores registrados;

- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermedio de pÍocesso administrativo especifco, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:

' comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos íortuitos ou de Íorça maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços registrados

deverá ser formulada com a anlecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades

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

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o prEo registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiícação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse públlco, devidamente motivadas e justilicadas;

- não cumprir as obÍigaçÕes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

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

- caracteÍizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de
Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTtMA - DAS oBRtcAçÕEs DA EMPRESA vENcEDoRA
0 Fomecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no

Termo de Referência, bem como no prrzo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se rcgular (documentação obrigatória não podeÉ
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estar vencida) na data do seu efeüvo pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com
as especiÍica$es deste Edital; Responder por todo o ônus reÍerente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes da aquisição do objeto; Durante o
periodo de garanüa do objeto, o Licitante vencedor deveÉ fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar
defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo mâimo de 5
(cinco)dias após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Órgão Gerenciador;
Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outÍo procedimento por parte do Orgão Gerenciador dos
materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o
deslocamento de seus têcnicos até a PREFEITURA.

CúUSULA oITAVA- DAS oBRIGAÇÔES Do MUNICÍP|o

Caberá a Prefeitura:

'quando necessário, permiür o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a
entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;
- pÍestar as informaçoes e os esclarecimentos, aünentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da
Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma Íísico deÍinitivo da entÍega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo Órgão
Gerenclador ou com as especifica@es constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitarque sejam substituidos os materiais, que não atenderàs especificaçôes mnstantes no ANEXO l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRtzAçÃo PARA AoutstçÂo E EMtssÃo DAs AUToRtzAçóES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da pÍesente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a caso, pelo órgão
Gerenciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

os p rodutos deveÉo ser,,r.n,,: *l 
t:o?.tn:3'H#.1Hil 

::.,1iltn.?il]11,nf..,,*., em hoÉrio
comercial de segunda a sextajeira, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Do RECEBIMENTo

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea "a", da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos termos do art.

73, inciso ll, alinea 'b', do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais,

se estes não estjverem dentro das especificaçôes exigidas na licitação conforme especifrcações neste Pregão
Elehônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos

indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação deÍinitiva condicionada à

confenância dos dados relacionados na nota Ílscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer

necessário.

CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes ro 222, Centro, t 43. 3266.1222,8 - 86.250400 Nova Santa BárbaÍ4 PaÍaná - El - E-
mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or,eov.br
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CúUSULA DÉCIMA- Do PRÁzo DE ENTREGA

0 prazo de entrega seÉ de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de Íomecimento

emiüdo pelo MUNICíPlO.



Débitos junto ao lNss e Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos
Órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por partô oa contralada, inrciando-se novo prazo para opagamento Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito
bancário DeveÉ constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do dêpósito, e/ou
outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
monlante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tibutos, etc., devidas pela licitante
vencedora, previstos em lei ou nos temos do Pregão Eletônico n' 13/2013. Nenhum pagamento será efetuado ao
Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sefir que isso gere drreito a
reajustamento de prcços ou a coneção monetária.
0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do lNsS e do FGTS, atualizadas,
podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - DAS coNDrcôEs cERArs A 
'EREM 

ATENDTDA'
0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados
ou recanegados;

- Para os mateÍiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo Íemanescente a partir da data de enkega não podeÉ
ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente
Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesá do Consumidor quanto às
condições dos mateÍiais entrcgues;
- EÍetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das especifica6es contidas na
proposta, ou em que se verilicarem vícios, defeitos ou inconeções, sem qualquer ônus para a adquirente.
0 Detentor da Ata ficará obrigado a:
Executar o objeto nas condiçÕes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
Não contratar servido[ peÍtencente ao quadro da prefeitura, durante a execuçâo do objeto contratado.
Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver previa autorização da Administração da prefeitura
Municipalde Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condiçôes de habilitaçao e qualiÍicaçáo exigidas na licitaçã0.
cúusuLA DÉctMA eutNTA - DAS SANçôES ADMtNtsTRATtvAS

A recusa injustiÍicada das empresas com pÍopostas classiÍicadas na licitação e indicadas para regisúo dos respectjvos
preços ensejaÉ a aplicação das penalidades enunciados no aÍtigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alteraçoes e no
Decreto Municipal n' 041/2009, ao cÍitério da Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do cerlame, não mantjverem a proposta, forem os í.0
colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, mmportarem-se de modo inldôneo, Íizer
declaração falsa ou cometerem fraude íscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimenlos
legais, sofrer as seguintes sançÕes, a critério da Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sem prejuízó da reparação
dos danos causados à Administração da prefeitura Municipal de Nova santa Báóara pelo infrator:. lmpedimento para registro na Ata, se mncluída a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;
r Advertência e anotação restriüva no Cadastro de Fomecedores;

' Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que seÉ aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas;

o Suspensão temporária do direito de licitar ou de contrataf com a
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motrvos determinantes d
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

PR EFEI TU RA I\4UN I CI PAL
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Administração Pública, pelo prazo de até 05

a punição ou, ainda, atá que seja promovida
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' Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A aplicação das penalidades
oconeÉ depois de deÍesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitaçoes, a contar da
intimação do ato.

Não seÉ aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso Íortuito ou motivo de força
maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumídas pelo fomecedor no momento da execução da Ata de
Registro de Preços, sem justiÍicaüva aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0 colocada do
item em assinar a Ata de Registro de preços;

' Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o máximo de
10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor
conespondente ao fomecimento náo realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de i5
(quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

o Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração pública, por prazo de
atê 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipÓtese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contnaditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de oukas, previstas em Lei,
Inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais pêrdas e danos causados à AdministÍação.
As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,
entretanto, coníorme o caso processar-se a cobança judicialmente.

As penalidades seÉo aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais,
previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

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

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modiÍica@es substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mâo{+obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros seÍviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo Município.

cúusuLA DÉctMA sExTA . DAs DtspostçôEs FtNAts
lntegram esla Ata, o edital do Pregâo Eletrônico no í3/20í3 e as propostas das empresas classiÍicadas em ordem
crescente respectlvamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das
disposiçoes constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do
resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a pÍoposta, falhar ou fraudar na execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de
modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
Íicarâ impedido de licitar e contratar com a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou subsütuir, às suas expensas, no total ou em parte, o
obieto mnstante do Anexo I deste Edital, em que se verilicarem vicios, defeitos ou inconeções resultantes da ex
ou de materiais empregados.

Rua Walfiedo BitteÍrcourt de Moracs no 222, Centro, 8 43. 3266 1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná - g - E-
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ESTADO DO PARANA

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, pan serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

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

representantes das partes, 0Ígão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Báôa , 14 de março de 2013

c

Prefeito Mun Competente

039.382-0 SSP/PR

u a Grenier

Empresa: Luiz Femando Cunha Grcnier - Me

CNPJ: 12.162.386/0001-í7

Detentora da Ata

5n7
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o 020/2013 _ PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' 13/2013 - PMNSB

O MUNEIP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peÍsonalidade juridica de direito púbtico intemo, inscrita no CNpJ
sob no 95.561'080/0001'60, mm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222'- Cenlro, Nova Santa Bárbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, RG n" 4.03g.3g2-0
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.69í.409-10, doravante denominado órgão Gerenciador, em conÍormidade com
as Leis N' 10,520102, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteÍiores, becreto Federal No 3.555/00. Decreto
Municipal no 0412009 do dia 04/09/2009, em face da ilassificação das propstas apresentadas no pREGÃó
ELETRÔNrcO No 13/20í3, homologada pelo Prefeito Municipd RÊS0LVE iegistrar os'preços para aquisição de
materiais de expediente, materiais para artesanato, suprimentos de informáüõa, cama, mela e banho e ôutros,
coníorme especiÍicado, oferecido pela empresa OFlClO 2 PAPELARIA LTDA . ME, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 04.026.75710001-05, mm endereço à Av. Rio de Janeiro, 704,centro, na cidade de Assai,
Estado do Paraná, sito neste ato representado pelo Sr. José Massaro Matusmoto, portador da cédula de identidade
RG n0 3.265.392-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no 463.408.749-91, doravante dénominado Detentor da Ata, cuja
proposta foi classificada, observada as especiÍicações, os pÍeços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como
as cláusulas e condiÉes abaixo estabelecidas, lem entre si.iusto e contratado o que se segúe:

esrloo oo plnalrÁ

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui ob,ieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de expediente, materiais para
artesanato, supÍimentos de informática, cama, mesa e banho e outros, para utilização pela prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, especiÍicados no ANEXo l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N." 13/20,13,
independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes
vencedores, nem nas quanüdades indicadas no ANEXo l, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de
um ou de mais ltens, hipotese em que, em igualdade de condi@s, o beneÍiciário do registro teÉ preferência, nos
termos do art. Í5, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no aí. 70, do Decreto no 6.g06/03.

NOVA SANTA BARBARA

cúusuLA SEGUNDA- EspEctFtcAÇÂo Do oBJETo E pREços REGtsrRADosItem Código Produtorsêrviço UN. euantidade Marca
Lotê 065 . Lots 065
001 4 CADERNO DE oESENHO formato minimo14'x202 UN 520,00 jandaia
mm.Brochura capa simples 40 folhas,

PREFBTURA MUNICIPAL

Lote 069 . Loto 069
OOl 3 CADERNO DE MATEMATICA 40 fOIhAS UN
Brodura capa simples 40 folhas, foÍmato 140 x 202 mm.

Lotê í34 . Loto 134

001 2746 COLA BRANCA 40 g líquida lavávet secagem UN
rápida, não tóxicâ.

600,00

160,00

f;rTE

Preço Unit. Proço Total

0,49 254,80

0,56 336,00

0,32 51,20

4,98 9,96

157,49 314,98

38,99 77,98

99,35 99,35

Lote 24í . Lote 24í
001 3569 KIT BLOCOS (136 peças)
Composto poÍ 136 peç€s. Acompanha mochila

Lots 242 . Loto 242
001 3567 KIT BLOCOS DE MONTAR com 40 peças

Lole 212 . Loto 212
001 4562 MOCHI-A MONTA FÀC|L (500 peças)

UN 2,OO

uN 2,00

foroni

maxi ml

J0car

jott play

jott play

jott play

Rua Waltçdo Binencouí de Mora€s n' 222, Ccntro, t 43 .326.1222,I - 86.250-000 Nova Santa

UN 1,00
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Lote 233 - Lots 233
001 4550 GRAMPO p/ grampeador 26/6. UN 2,00
Liso, tipo cobreado, fabricado aÍame aç0, t atamento antiÍerrugem. Cx. cJ5.000

mails - I icitacao@.nsb.or.eov.br - ww*,. nsb.or. gov.br



PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

cancelado na Ata, por intermêdio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contraditôrio e
A pedido, quando:

esraoo oo plnaruÁ

Composição: 500 pegas sm foÍmato circular, rêtangular, triangular e quadrado.

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VrcÊNClA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de 06 (seis) meses, a contaÍ da assinatura do mesmo, com
validade e eÍiúcia legal após a publicação do seu extrato no Diáío Oficial do Municipio de Nova Santa Báóara.

cLAúsuLA OUARTA - DA DoTAçÃO oRçAMENTÁRn
As despesas decorÍentes desta Licitação coÍrerão por conta da seguinte dotação oÍçamentária: 03 - Secretaria de
Serviços Públicos Intemos; 03.001 - Secretaria de Serviços públicos Intemos; 04.122.0070.2006 _ Manutenção das
Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Intemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340; 04 - Secretaria de
Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das
Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590; 05 - Secretaria de
Educação, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educaçào/Escolas; 12.361.0220.2017 _
Manutenção da Secretaria de Educaçáo/Esmlas; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 14ô0; 1470; 14g0;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361 .0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais -
FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760; 05.004 - Manutenção da Educaçáo lnfanül; 12.365.0270.202.1

- Manutenção da Educaçáo lnfantil - FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1?A0;12.365.0280.2022 _
Manutenção do CEINF 'Noêmia B. Cameiro"; 3390.30.00.00 - Mateíal de Consumo; 1930; 1940; 19S0: 07 - Secretaria
de Saúde; 07.00'l - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de consumo; 2210; 2220; 2230: 07.002 - Fundo Municipat de saúde pAB/sus;
í0.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470;
10.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiologica; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 08 -
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - ManutenÉo da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho: 3390.30.00.00 - Material de
Consumo; 2560; 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0410.2036 - Manutençtu do Fundo Municipal
de Assistência social; 3390.30.00.00 - Materiat de consumo; 2tBO;2790;2800; 2Bt0; 2820:28J0;08.003 - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990; 0g.243.0440.203g - Manutenção do
Conselho Tutelarl 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

- aulomaticamente:

- por decurso de prazo de vigência:
- quando não restarem íomecedores registrados;

'pelo Órgão Gerenciadol quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

509

VALOR TOTAL: 1.144,27

\mnla 

deÍesa:

Rua Walfredo Bittencouí de MoÍaes g-E-ro 222, Centro, t 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Sarta B

cúusuLA eutNTA . DA VALIDADE Dos pREços
A presenle Ata de Registro de Preços terà validade de 06 (seis) meses, a contaÍ da assinafura do mesmo,
prorÍogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a pÍoposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Arl. 57, § 40 da Lei 8.666/g3 e Art. 4 do Decreto no

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, não seÉ obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de
RegistÍo de Preços, podendo fazê-lo atÍavês de outÍa licitação quando.lulgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espêcie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses
legalmente previstas para tanto, garanlidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExrA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsTRo DE pREços
A Ata de Registro de PrEos pdeÉ ser cancelada pela Adminístração:

§
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cúusuLA sÉnMA _ DAs oBRtcAçôEs DA EMPRESA vENcEDoRA
0 Fomecedor obrigar-sêá a: Fomecer o objeto adjudicado estritamente de acoÍdo com as especiÍicações descritas noTermo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quanütativo solicitado pelo órgão Gerenciador,responsabilizand+se inteiramente pela entrega inadEuada. Manter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ
estar vencida) na data do seu efeüvo pagamento. conigir ou substituir às suas expensas, n;total o;; p;ne, o objetoda aquisição que se verificarem defeitos resultantes daiabricaçâo, montagem ou ainda que estejam em desacordo comas especiÍicaçoes deste Edital; Responder por todo o ônus reLrente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, deconàntes daaquisição o, ouiáà; Durante operíodo de garanüa do obieto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar
defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para. órg;;ô;";.à;;ino-oàro'rrr,ro o, u(cinco)dias após a comunicaÉo, desde que os danos causados não sejam dã responsabilidade do brgão Gerenciador;
sendo necesário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por prrt oo órgàoã.onciador dosmatedais dentro do prazo da garanria, o transporte dos mesmos conerá por conta do Detentor ãa Rta u* coro odeslocamento de seus técnicos até a pREFEITURA.

cúusuLÂ otTAVA_ DAs oBRtcAÇôEs Do MuNlciplo
Caberá a Prefeitura:

- quando necessário, permiür o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da prefeitura, para a
entrega dos materiais refeÍente ao pregão Eletrônico;
- prestar as inÍormaÉes e os esclarecimentos, aünentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da
Ata;

'apÍovar, quando necessáÍio, o cÍonogftma Íisico definiüvo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante
vencedora;

- rcieitar os materiais, entregue Euivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo ôrgão
Gerenciador ou om as especifica@s conshnres do Ato convocatório, em particurar, de seu ANExo r.
- solicitar que sejam subsütuidos os materiais, que não atender às especificaçÕes constantes no ANEXo l.

CúUSULA NONA- DA AUTORIZAçÃO PARA AOUISIçÂO E EMISSÃO DAS AUTORIZAçÓES DE

As aquisiçoes do objero da presente Ar, d. I;[HTTfo. ,roo autoÍizadas, caso a gso, pero órsão

íencourt de MoraesRua WalÊedo Bi
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- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força maior;' o seu preço registrado se lomar, comprovadamente, inexeqüíver em funçâo da a*açao oos pÀos o-e mercaoo oosinsumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços registradosdeverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dl.r, ir.urú0. a norinistração a aplicação das penalidadesprevistas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do órgão Gerenciador, quando a vencedora:
' não.aceitar [eduziro preço regístrado, na hipótese deste se tomar superior àqueres praticados no mercado;' perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatóÍio;
- por razôes de inteÍesse público, devidamente moüvadas e justiÍicad-as;
- não cumprir as obÍigaÉes deconentes desta Ata de Registro de preços;
- não compaÍecer ou se Íecusar a retirar, no p*o .úbub.ido, os pedidos deconentes desta Ata de Rqistro dePreços;

'caEcteúada qualquer hipotese de inexecução lotal ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata de Registro dePreço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registÍado, nos casos previstos,seÉ feita pessoalmente ou por conespondência com àviso de recebimento, juntandose o comprovante aos autos que
deram on:gem ao registro de preços.

§
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 512
ESÍADO DO PARANÁ

Não contratar servidor pertencente ao quadro da prefeitura, durante a execução do ob.ieto contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desla ata, salvo se houver pévia autorizaçào da Administração da prefeitura
Municipal de Nova Santa Báóara.
ManteÍem durantê a execução do contrato todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas nâ licitação.

cúusuLA DÉctMA eu|NTA- DAS sANçôEs ADMtNlsrRATtvAs
A recusa injusüficada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos
preços ensejaÉ a aplic4ão das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alteraço€s e no
Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da AdminisÍação.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não manüverem a proposta, forem os 1.0
colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, Íizer
declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, coníorme o caso, resguardados os pÍocedimentos
legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração da prefeitura Municipal de Nova santa Báóara pelo infrator:

o lmpedimento para registro na Ata, se concluida a fase licitatóna;
o Cancelamenlo do Íegistro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;
o Multa de 1070 (dez por cento) do valor esümado da contl'atação, que seÉ aplicada nas hipóteses de

inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas:

' Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 0S
(cinco) anos ou enquanlo pedurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministÍação Pública. A aplicação das penalidades
oconeÉ depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da
intjmação do ato.

Não seÉ aplicada multa se, comprovadamenle, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de foça
maioÍ.

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da Ata de
Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais
peÍtinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançóes:

o Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado total do contrato, em caso de recusa do 1.0 colocada do
item em assinar a Ata de Registro de preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atÍaso, até o máximo de
10% (dez por cento), incidentes sobre o valor esümado da contÍatação, além do desconto do valor
conespondente ao Íomecimento náo realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública, por prazo de
até 05 (cínco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outÍas, previstas em Lei,
inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.
As importâncias relativas a multas serão desconladas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,
entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou penais,
pÍevistas na Lei n0 8.666§3 e altera@s.
Considenar-s+á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

Rua WalÊedo Bitteoçourt de Moraes n" 22z Centro. t 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa
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b) epidemias;

c) cones freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes:

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
f) acÉscimos de volumes ou modiÍica@es substanciais nos maleriais;
g) escassez, íalta de materiais e/ou mão-d+obra no mercado;
h)atrasos deconentes de ouÚos serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo Município.

cúusuLA DÉctMA sExTA . DAs DtspostçôEs FtNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 13/20í3 e as proposlas das empresas classiÍicadas em ordem
crescente tespectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com obseÍvância das
disposiÉes constantes das Leis no 1C,52O12OO2, Lei 8.666í993 e demais legislações pertinentes. A homotogação do
resultado desta licitação não implicará direito à mntrataçã0. A beneficiária que ense.iar o retardamento da execução do
seu objeto, nâo manüver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Íomecimento e/ou contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fzer declaração Íalsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito pÉvio da citaçáo e da ampla deÍesa,
ficará impedido de licitaÍ e contratar com a Administraçã0, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
pópria autoridade que aplimu a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconsbuir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconEões resultantes da execução
ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Do FoRo
Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçá0.

1-?-.f In:r.,. validade do-que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos
representantes das partes, 0rgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bá 14 de março de 2013

PreÍeito M ade Competente

4.039.382-0 SSP/PR

Empresa: oÍicio 2 Papelaria Ltda - Me
CNPJ: 04.026.757/0001-05

Detentora da ata

-,,,[JJ*l'[

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n3 222, Ce;rlro, A $. 3266.1222, - 86.250{00 Nova §antr B&bar4
mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or. gov.br 'TI: F. N
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O MUNEÍP|O OE NOVA SANTA 8ÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ
sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Báóara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n' 4.039.382{
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.ô91.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com
as Leis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçÕes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00. Decreto
Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRONICO No í3/20í3, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de
materiais de expediente, materiais para aÍtesanato, supnmentos de informáüca, cama, mesa e banho e outros,
conforme especificado, oferecido pela empresa S. M. CoRREA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
no. 12.450.655/000'140, com endereço à Avenida Maringá, n'2687 - Sala A, Jardim Verã0, na cidade de Sarandi, no
Estado do PaÍaná, neste ato representado pela Sra. Seile Manuele Correa, inscrita no CPF sob no. 925.285.549-'15,
RG n'6.273.126-5 SSP/PR, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta Íoi classificada, observada as
especiÍicaçóes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e mndições abaixo
estabelecidas, tem entre si.iusto e conkatado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a evenlual aquisigáo de materiais de expediente, materiais paÍa
artesanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e outros, para utilização pela Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, especiÍicados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.' í3/2013,
independentemente de transcriçáo. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quanüdades indicadas no ANEXo l, podendo até realizar licitagão especÍfica para aquisição de
um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçÕes, o beneficiário do registro terá preferência, nos

termos do aÍt. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

cúusuLA sEcuNDA - EspEctFlcAçÃo Do oBJETo E pREÇos REGtsrRADos
Item Código Produtorssryigo UN. Quantidade MaÍca
Lotê 0í4. Lote 0í{
001 548 ALGODÂO em bolas, branco. Pacote com 95g UN 30,00 higi+topp

uN 270,00 ideatex

UN 5,00

Preço Unit. Preço Total

6,40 'í92,00

228,90 457,80

3,09 834,30

3,28 16,40

29,99 899,70

70,00 210,00

bc

Lole 040 - Lote OO
001 66 BEXIGA - pcte c/ 50 unidades
CoÍ lisa (variadas), tamanho médio n.70.

Lots 041 . Loto 041

001 357 BEXIGA ESPAGUETE, pcte cJ 50 unidades

uN 30,00

Lote í53. Loto í53
001 4599 oEF2010/1I Dicionário de especialidades UN 3,00
Íarmaoêuticas

Lots í60 - Lote í60
00'l 4531 ENCoRDAMENTo DE NYLON, para violão UN 8,00

Via z

epvc

rouxinol

Rua WalÊedo Bittencoun de Moraes no 222, Cenrro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - E -
mai ls - I icitacaofíDl]§b.pr.p.o Dr.P.ov.br

16,80 1U,40

ATA DE REGTSTRO DE pREço N.o 02í120í3 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/20í3 - PMNSB

Loto 037 . Lote 037
001 4519 BAÚCRATTVO(100OPEçAS) UN 2,00
Contém 1000 peças üpo Lego DimensÕes: 52x35x3&Ín. Embalagem êm Íorma de baú.

ideatex

Loto í07 . Lote í07
001 4586 CAPAPARACOLCHÂODEBERÇO
Com ziper, em malha de algodão,
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Lote 177 - Lots í77
001 625 ESTOJO ESCOLAR, simples, de teqdo e com lper

Lote 182 - Lots í82

OO1 ô36 EXIENSAO DE 10 I/ETROS UN

Lote'183 - Lote '183

OO1 4608 EXI'ENSÃO DE 5 METROS

Lotê 286 . Lots 286
001 '1455 PANo DE COPA com tada para bordaÍ, medindo 4
2x70 cm. Cor a deÍinir.

NOVA SANTA BARBARA

UN

2,00 f.c

'r00,00 via z

515

20,48 40,96

12,20 24,40

5,10 408,00

33,80

2.041,80

Lote 358 . Loto 358
00'1 4572 PúSTICO PARA MESA, decorado. Estampa a defrnir [.47

uN 2,00

UN

IIVP

80,00 Via z

25,00 rMP

Lote 394 - Lote 394
OO1 3998 RELÓGIO DE PAREDE UN 2,OO SUZAN 16,90

Analôgico, formato redondo, medindo 27 cm dê diâmetro, coníeccionado em plástico. Cor verde escuro. Garantia de 6 meses

Lote 4í0 . Lote 'lí0001 4238 TECIDO ATOALHADO KG 82,00 up grade 24,90

Largura Minima de 1,40 M, 95% Algodão E 5% Poliéster Felpa 3. Cor a definir

Lots 41 3 . Loto 4í 3

001 1486 TECIDo EM MALHA POLIVISCOSE KG 10,00 cotex 23,00

Tubular fio 30,1; 67% poliéster 33% viscose, 148 gm/2; com largura de 180cm; material destinado a confecçâo de uniÍormes, com

rendimênto de 4.00m/kg. Cor a definir.

Lote 416 . Lote 4í6
OO1 546 TECIDO HELANCA COLEGIAL
agasalho preto, bÍanco, vinho, azul marinho, polyester

KG 5,OO IIVP

!1P

10,00 up grade

70,00 catarinense

30,00 catarinense

230,00

25,90 129,50

24,00 1.200,00

32,00 320,00

13,50 945,00

13,40 402,00

KG 50,00

Lote 425 - Lote 425

001 1467 TECIDo PARA TOALHA BANHG com 90 de largura.

Na mr branca

Lote 449 - Lote /l49

001 1448 ToALHA DE BANHO - Com tarja para boÍdar. UN

Medidas 70x140 cm. Cor a definir

Lote 450 - Lote 450

001 539 TOALHA DE BANHo Felpuda 100% algodão UN

Tam. 1,40m x 70cm

Lote 466 . Lotê 466

001 3643 TRICICLo INFANTIL UN 30,00 bandeirante 39,90 1.197,00

Estrutura em plástico injetado; rodas largas; banco embutido no corpo; lração. DimensÕes aproÍmadas; 47x46x59 cm (AXLXP).

Peso aproximado: 2,5 kg. Dimensões: 59 cm de comprimento, 47 cm de altura, 46 cm de largura. 
VALoR ToTAL: 10.167,06

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, com

validade e eficácia legal após a publicação d0 seu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa BáÍbara.
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2,50 250,00

8,00 200,00

Lote 4í7 . Lots 4í7
001 387 TECIDO MOLETON flanelado, Cor a definir
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cLAúsuLA euARTA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRro 5' I
As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 03 - Secretaria de

Serviços Públicos Intemos; 03.00'l - Secretaria de Seruiços Públicos lntemos; 04.122.0070.2006 - Manutenção das

Atividades da Secretada de Serviços Públicos lntemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340; 04 - Secretaria de
Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590; 05 - Secretaria de
Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 12.361.0220.2017 -
Manutençâo da Secretaria de Educação/Escolas; 3390,30.00.00 - lVlaterial de Consumo; 1450; 1460; 1470; 1480;

05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361 .0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais -
FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760; 05.004 - Manutenção da Educação lnfanfl;12.365.0270.2021

- Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840; 12.365.0280.2022 -
lv'lanutenção do CEINF 'Noêmia B. Cameiro'; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950; 07 - Secretaria

de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210;2220;2230;07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;

10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470;

10.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 0B -
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

08.244.0390.2033 - Manutençáo da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00 - Material de

Consumo; 2560; 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08 244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal

de Assistência Social; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2780:2790:2800; 28'10; 2820:2830:08.003 - Fundo

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990; 08.243.0440.2038 - Manutenção do

Conselho Tutelar; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

cúusULA eUrNTA. DA VAL|DADE DoS pREçoS

A presente Ata de Regisko de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

pronogável não superior a 12 (dozel meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, ArL 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, nâo seÉ obrigada a adquirir o material refeÍido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de

Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgaÍ conveniente, sem que caiba recurso ou

indenizaçáo de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelaÍ a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, garanüdos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla deíesa.

cúusuLA sExrA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços

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

- automaücamente:

- por decuno de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

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

cancelado na Ata, pr intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contÍaditório e ampla deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, poÍ oconência de casos Íortuitos ou de força maior;

- o seu preço registndo se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado dos

insumos que compõem o custo do serviço. A solicitaçáo dos fomecedores para cancelamento dos preços registrados

deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades

Rua Walfiedo BittercouÍ de Mordss n' 222, Centro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-
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- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
- perdeÍ qualquer condição de habilitação ou qualíÍicação técnica exigida no processo licitatóío;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigaFes deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro de
Preços;

- caracterizada qualquel hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de

Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registÍo de preços.

cúusuLA sÉTtMA - DAs oBRtGAÇÕEs DA EMPRESA vENcEDoRA
0 Fomecedor obrigar-se-á a: Fomecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no

Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo 0rgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatórja não podeÉ

estar vencida) na data do seu eÍeüvo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

da aquisiçáo que se veriícarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com

as especiÍica@es deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fÍetes, impostos,

segurcs, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes da aquisição do obieto; Durante o

período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou subsütuí-lo, quando o mesmo demonstrar

defeito, efetuando os necessários ajustes ou rcparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 5

(cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados náo sejam de responsabilidade do 0rgão Gerenciador;

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão Gerenciador dos

materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o

deslocamento de seus técnicos até a PREFEITURA.

cúusuLAorTAvA- DAS oBRrcAçôEs Do MUNrcÍpo
Caberá a Prefeitura:

- quando necessáÍio, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a

entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;
- prestaÍ as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da

Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico deÍinitivo da entrega dos mateíais, apresentado pela licitante

vencedora;

- reieitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo Órgáo

Gerenciador ou com as especiÍicaçÕes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especiÍicações constantes no ANEXO L

cúusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA AoursrçÃo E EMrssÃo DAs AUToRIZAçôES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de Íomecimento, sua retificaçáo ou cancelamento, total ou parcial, seÉ
igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partiÍ da emissão da autorização de Íornecimento

Rua Waltedo Bittercourt de Moraes no 222, Canto, t 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa BtubaÍa Paraná - E - E-
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CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DE ENTREGA
0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de fomecimento, em horário

comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea'a', da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos termos do aÍt.
73, inciso ll, alínea "b', do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais,

se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitação conforme especificaçóes neste Pregão

Eletrônico em especial o seu ANE'XO l. A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos

indica tão somente o recebimento da mesma pelo 0rgão Gerenciador, sendo sua conÍirmação deÍinitiva condicionada à
confenôncia dos dados relacionados na nota Ílscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer

necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

Em até 30 (kinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negativa de

Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

órgãos citados, a Prefeitura aguardaÉ a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara faÉ o devido pagamento mediante depósito

bancário. Deverá constar da nola Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou

outos dados indispensáveis para a efetivagão do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletônico n'13/2013. Nenhum pagamento será eÍetuado ao

Detentor da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigaçâo Íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustamento de pÍeços ou a coneção monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,

podendo ser permiüda apresentação de cópia autenticada ou via internet.

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contnato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

cúusuLA DÉcrMA eurNTA- DAs sANçÕES ADMTNTSTRATTVAS
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emitido pelo MUNICíPlO.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

0 Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Fomecer mateÍial de boa qualidade, confoÍme cotado em sua proposta de preços;

- 0s materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados

ou recanegados;

- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data de entrega não poderá

ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍicações constantes do presente

Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às

condições dos materiais entregues;

- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver Íora das especiflcações contidas na

proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou inconeçóes, sem qualquer ônus pan a adquirente.

0 Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

Não contratar seÍvidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução do objeto contratado.

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da PreÍeitura
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A recusa injustificada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos

preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n" 8.666/93 e alteraçÕes e no

Decrelo Municlpal n' 041/2009, ao critério da Administração.

Aos proponentes que ensejarem o Íetardamento da execução do certame, não manüverem a proposta, Íorem os 1.o

colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, Íizer

declaração falsa ou cometerem Íraude Íiscal, poderáo ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamenle, sem prejuízo da reparação

dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara pelo inÍrator:

o lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

o Cancelamento do registro na Ata;

o Advertência e anotação restriüva no Cadastro de Fomecedores;

o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que seÉ aplicada nas hipóteses de

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

o Suspensâo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida

a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contnatar com a Administração Pública. A aplicação das penalidades

ocoÍTeÍá depois de deíesa právia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da

intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força

maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata de

Registro de Preços, sem justiÍlcativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais

pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançóes:

. Advertência;

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

item em assinar a Ata de Registro de Preços;

r Multa de 0,30/o (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o máximo de

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

coÍTespondente ao fomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15

(quinze)dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íomecer à Adminiskação Pública, por prazo de

até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

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

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0,

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,

entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançóes cabíveis, sejam estas administrativas ou penais,
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previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

ConsideraÊse-á jusüÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

0
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g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros seÍviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo Municipio.

cúusulA DÉclMA sExrA. DAS DrsposrçôEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no '13/20í3 e as propostas das empresas classificadas em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das

disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/'1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do

resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejaÍ o retardamento da execução do

seu objeto, não manüver a proposta, Íalhar ou Íraudar na execução do fomecimento e/ou contrato, comportar-se de

modo inidôneo, fizer declaraçáo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,

ficará impedido de licitar e contratar com a Administraçã0, e se íor o caso, seÉ descredenciado, pelo prazo de até cinco

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atê que seja pÍomovida a reabilitação perante a

pópria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou subsütuir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto constante do Anexo ldeste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incoreções resultantes da execução

ou de materiais empregados.

Nova ara, 1 4de

n

I

Prefeito Mu

KT,

mpetente

382-0 SSP/PR

Empresa: S. M. Conea

CNPJ: 2.450.ô55/000'140

Detentora da Ata
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CúUSUI-A DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualqueÍ ouÍo, por mais pnvilegiado

que seja, pan serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade.do que Íoi pactuado, lavrou-se a pÍesente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, 0rgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

março de 2013.
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ATA DE REGTSTRO DE PREço N.o 0222013 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/20í3 - PMNSB

0 MUNEIP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ
sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa BáÍbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n" 4.039.382-0
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com
as Leis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto
Municipal n0 04'1/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicaçáo das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔN|Co No 13/2013, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de
materiais de expediente, matenais para artesanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e outros,
conÍorme especiíicado, oferecido pela empresa SUELEN CRISTINA PROVENSI . ME, pessoa jurÍdica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n0. 16.682.900/0001-04, com endereço à Rua Estanislau Szarek, n" 108, ClC, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, neste alo representado pela Sra. Suelen Cristina Provensi, inscrita no CPF sob no.

050.719.089-05, RG n" 6.866.527-2 SESP/PR, doravante denominado Detentor da Ata, cuja proposta Íoi classiÍicada,

observada as especiÍica$es, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições

abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de expediente, materiais para

artesanato, suprimêntos de informática, cama, mesa e banho e outros, para utilização pela PreÍeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, especiÍicados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Elekônico N.' í3/2013,

independentemente de kanscriçã0. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de

um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos

temos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍlrmada no art.70, do Decreto no 6.906/03.

,.)
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CúUSULA SEGUNDA- ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS
Item Código Produto/Serviço UN. Quantidade Marca

Lote 0í7 - Lote 0í7
001 4515 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, base plástico c/ UN 3,00 CARBRINK

feltro. Medindo 15x6cm

Lote 024 - Lote 024

001 211 ARQUIVO AZ GRANDE - Lombada larga UN 15,00 BRW

Medindo aproximadamente 34,5 x 27,5 x I cm, com duas argola metal na contra capa, identificador em plástlco
4,09 61,35

Lotê 042 - Lote 042
001 218 BLOCO PARA RECADoS 38 mm x 51 mm UN

AutGadesivo, tlpo post it ou similar pcte cJ 4 unidades c/ 100 folhas cd

Lote 06í - Lote 06í
001 4060 Cabo USB2.0 paÍa impÍessora com 1,80m UN

de comprimento

Lote 106 - Lote í06
001 11 CANETINHA HIDROGúFICA Jogo com 12 cores JG

Lote 126. LotE 126

001 4526 CHAVETRO PúSTTCO
c/ etiqueta para idenüficação. Pote com 24 unidade

25,00 BRW 1,59 39,75

1,49 96,85

12,79 12,79

5,00 3,99 19,95

25,00 LEO & LEO - LEONORA 1,08 27,00

Lote 125 . Lote í25
001 124 CDR-VIRGEM embalagem slim uN 65,00 MAXPRINT

PC 1,00 WALEU

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n' 222. Centro, 8 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Btubarq Paraná -
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LotE 276 . Lote 276

001 3890 MOUSE OPTICO USB 800 DPI 3 botões. CoÍ preto

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Lote í3í - Lote 13í
001 362 CLIPS DE AÇO - Niquelado n" 3/0 CX 2,00
caixa com 500 g. FabÍicado com arame de aço com tratamento antifenugem.

Lote í32. Lote í32
001 4528 CLIPS DE AÇO - Niquelado n0 4/0, CX 2,00
caixa om 500 g. Fabricado com arame de aço com tratamento anüfeÍrugem.

Lote í33 . Lote í33
001 4529 CLIPS0EAÇO- Niquelado no 8/0 CX '17,00

caixa com 500 g. Fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem.

Lote 190 . Lote 190

001 14 FITA ADESIVA CREPE 18mmx50m UN 170,00
ComposiÉo básica: papel crepado tÍatado e adesivo á base de resina de boÍacha

Lote 228 - Lote 228
001 79 GRAMPO p/ grampeador 23/6. CX 1,00
Liso, cor prata, fabricado aÍame aço, tratamento antiferÍugem. Cx. c/5.000

Lote 229 . Lote 229
001 4550 GRAMPo p/ grampeador 26/6. UN 9,00
Liso, üpo cobÍeado, fabricado arame aço, fatamento antiferrugem. Cx. cJ5.000

Lote 23í . Lote 23í
001 4550 GRAiTPO p/ grampeador 26/6. UN 6,00
Liso, üpo cobÍeado, Íabricado arame aço, lÍatamento antiferrugem. Cx. c/5.000

Lote 232 . Lote 232
001 4551 GRAMPO p/ grampeador 26/6. CX 2,00
Liso,cor prata, Íabricado aÍame aç0, Uatamento anüferrugem. Cx. c/5.000

Lote 234 . Lote 234
001 4551 GRAIVIPO p/ grampeador 26/6. CX 5,00
Liso,cor prata, fabricado arame âço, fatamento antiferrugem. Cx. c/5.000

Lote 236 . Lote 236

OO1 368 GRAMPOPARAGRAMPEADOR23/8 CX 5,OO

Liso, or prata, Íabricado arame aç0, tratamento antiferrugem. Cx. d5.000

Lote 275 . Lote 275

001 3891 MOUSE ÓPTICO PS2 800DPt 3 botôes. Cor prero

JOCAR . LEONORA

JOCAR - LEONORA

DELFIX

BRW

JOCAR - LEONORA

JOCAR - LEONORA

JOCAR - LEONORA

JOCAR - LEONORA

BRW

UN 5,OO I/AXPRINT

UN 5,OO IúAXPRINT

512

5,99 101,83

5,99 11,98

5,99 'r 1,98

6,30 107,'t0

1,69 287,30

3,90 3,90

1,70 15,30

1,72 10,32

1,60 3,20

1,60 8,00

5,25 26,25

7,34 36,70

8,89 44,45

Lote 332 . Lote 332
001 119 PASTA SANFoNADA 12-13 repartiçÕes, 44. 240 x
35 x 330 mm. Cor a defini

UN 4,OO JOCAR. LEONORA 6,60 26,40

Lote 337 . Lote 337
001 260 PERFURADoR de papelna cor preta para 40 folhas UN 14,00 JOCAR-LEONORA 14,99 209,86

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centlo, I 43. 3266 .1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bfubara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.Dr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Lote í30 . Lote 130
001 47 CLIPS DE AÇO - Niquelado no Z0 UN 17,00
caixa com 500 g. fabricado com arame de aço com tratamento antifenugem.

JOCAR - LEONORA

JOCAR . LEONORA
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Lote 393 . Lote 393

OO1 122 RÉGUAPúSTICA UN 143,00 WALEU
Transparente, com 30 cm de comprimento e 4 cm de largura, com escalas em centÍmetros e milimetros

Lote 404 . Lotê 404
001 4595 SUPORTE ORGANIZADoR PARA CHAVES com 8 unidadesuN 3,OO WALEU

PREFEITURA }úUNICIPAL

uN 47,00

5Í)3

0,30 42,90

9,32 27,56

1,99 93,53

VALOR TOTAL: 1.333,07

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCN

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de 06 (seis) meses, a contar da assinatuÍa do mesmo, com

validade e eÍiúcia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÁO ORçAMENTÁRIA

As despesas deconentes desta Licitação corerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 03 - Secretaria de

Serviços Públicos lntemos; 03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lntemos; 04.122.0070.2006 - Manutenção das

Aüvidades da Secretaria de Serviços Públicos lntemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340; 04 - Secretaria de

Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590; 05 - Secretaria de

Educaçã0, Esporte e Cultura; 05.002 - Manutenção da SecretaÍia de Educação/Escolas: 12.361.0220.2017 -
Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470; 1480;

05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361 .0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais -
FUNDEB; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760; 05.004 - Manutenção da Educaçáo lnÍanül; 12.365.0270.2021

- Manutenção da Educação lnÍantil - FUNDEB; 3390.30,00.00 - Material de Consumo; 1840;12.365.0280.2022 -
Manutenção do CEINF 'Noêmia B. Cameiro'; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950; 07 - Secretaria

de Saúde; 07.001 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210; 2220: 2230; 07.002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;

10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470;

10.305.0380.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiologica; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 08 -
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00 - Material de

Consumo; 2560; 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo lvlunicipal

de Assistência Social; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2780,2790;2800; 2810; 2820;2830;08.003 - Fundo

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 08.243.0430.6037 - Manutençáo do Fundo Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990; 08.243.0440.2038 - Manutenção do

Conselho Tutelar; 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

cúusuLA QUINTA - DA VAL|DADE Dos PREçoS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

pronogável não supeÍioí a 12 (doze) meses, e enquanto a p[oposta conünuar se mostrando mais vantajosa para a

Administmção Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no

6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, nâo seÉ obrigada a adquirir o matenal reÍerido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de

Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou

indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente pÍevistas para tanto, garanüdos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

Rua WalAedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná - El - E-
mails - Iicitaçao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br

Lote /Bí - Lotê 43í
001 54 TESOURA aço inoxidável, tamanho I pol.

Comprimento 21 cm
JOCAR . LEONORA
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CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu regisÍo de preços

cancelado na Ata, por intermâjio de pÍocesso administrativo especíÍico, assegurado o conúaditóno e ampla defesa:

A pedido, quando:

- compovar estaÍ impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de íorça maior;

- o seu preço registÍado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em Íunção da elevação dos preços de mercado dos

insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços registrados

deveÉ ser íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a aplicação das penalidades

previslas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praücados no mercado;

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

- por razôes de interesse público, devidamente moüvadas e justificadas;

- náo cumpÍir as obrigaSes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo compareceÍ ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorÍentes desta Ata de RegistÍo de

Preços;

- caftrcterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de

Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, .iuntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉNMA - DAS OBRIGAçÔES DA EMPRESA VENCEDORA

0 Fomecedor obrigar-se-á a: Fomecer o ob.jeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçÔes descritas no

Termo de ReÍerência, bem como no pÍirzo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador,

responsabilizandose inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentaçáo obrigatória não podeÉ

estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas, no lotal ou em parte, o objeto

da aquisição que se veriÍicarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com

as especiÍicações deste Edital; Responder por todo o ônus reÍerente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes da aquisição do objeto; Durante o

periodo de garanüa do objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar

deÍeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Ôrgão Gerenciador, no prazo máximo de 5

(cinco) dias apos a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do 0rgão Gerenciador;

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Ôrgão Gerenciador dos

materiais dentro do prazo da garantia, o tÍansporte dos mesmos conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o

deslocamento de seus técnicos até a PREFEITURA.

cúusuLA otrAVA- DAS oBRlcAçÔEs Do MUNlciPlo

CabeÉ a PreÍeitura:

- quando necessário, permiür o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura, para a

entrega dos mateÍiais reíetente ao Pregão Eletrônico;

- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a seÍ solicitado pelo Detentor da

Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma Íisico definiüvo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

Rua wafredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
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vencedora;

- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

Gerenciadorou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXo I.

- solicitar que sejam substituidos os materiais, que náo atender às especilicações constantes no ANEXO l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÂo PARA AoutstÇÃo e russÃo ons AUToRIZAçÕES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autoÍizadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de íomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fomecimento

emitido pelo MUNICíPlO.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deveráo ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de íomecimento, em horário

comercial de segunda a sexta{eira, com segurc, Írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea'a', da Lei Federal 8.666/93; DeÍinitivamente, nos termos do art.

73, inciso ll, alinea "b', do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao 0rgão Gerenciador a devoluçáo dos materiais,

se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitação conÍorme especiÍicações neste Pregão

Elekônico em especial o seu ANEXO L A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos

indica tão somente o recebimento da mesma pelo Ôrgão Gerenciador, sendo sua conÍirmação deÍinitiva condicionada à

conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos materiais, relatórios ou outros documentos que se Íizer

necessário.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negativa de

Débitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o

pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito

bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou

outros dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, trjbutos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do PÍegão Eletrônico n'13/2013. Nenhum pagamento será eíetuado ao

Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÉo Íinanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidáo Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,

podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Fomecer material de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados, remanufaturados

ou recanegados;

- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data de entrega não poderá
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seÍ inÍerior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteina responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍlcações constantes do presente

Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às

condiçôes dos materiais entregues;

- Efetuar a tÍoca imediata do material entÍegue, objeto desta ata, que estiver fora das especiÍicaÉes contidas na

proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconeçõês, sem qualquer ônus para a adquirente.

O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condiçoes, no preço e nos píazos constantes desta ata;

Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçâo do objeto contratado.

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da Prefeitua

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condiçóes de habilitação e qualifcação exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉctMA eutNTA- DAs SANçôES ADM|NrsrRATtvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classiÍicadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos

preços ensejará a aplicaçáo das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alteraçôes e no

Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da Administração.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os 1.0

colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizer

declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo da reparação

dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo inÍrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluida a Íase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

r Advertência e anotação restÍitiva no Cadastro de Fornecedores;

r Multa de 10Yo (dez por cento) do valor estimado da contratação, que seÉ aplicada nas hipóteses de

inexecução total ou parcial das obígaçôes assumidas;

. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos ou enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida

a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública. A aplicação das penalidades

oconeÉ depois de defesa previa do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitaçoes, a contar da

intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atÍaso do atendimento, advir de caso foÍtuito ou motivo de Íorça

maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata de

Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais

pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

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

item em assinar a Ata de Registro de Preços;

r Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de íornecimento incompleto ou em atraso, até o máximo de

10% (dez por cento), incidentes sobÍe o valor estimado da contratação, além do desconto do valor

conespondente ao fomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo maximo de 15

(quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à AdministÍaÉo Pública, por prazo de

até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipôtese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao Íornecedor o contraditório e ampla defesa.

516
PREFEITURA IúUNICIPAL

Rua walÊedo Bittercourt de Momes no 222, Cenüo, I 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Btubara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.eov.br



PREFEI TURA IVIUN ICI PAL

estmo oo panauÁ

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de oúras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas seÉo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,

entretanto, conforme o caso processar-se a cobnnça judicialmenle.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançoes cabiveis, sejam estas administÍativas ou penais,

previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçoes.

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

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes ÍÍeqüentes de eneÍgia elétrica e água;

d)enchentes;

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

f) acÉscimos de volumes ou modiÍicaÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de mateÍiais e/ou mão{+obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros seÍviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados diretamente pelo Municipio.

cúusutÁ DÉcrMASEXÍA. DAS DtspostçôEs FtNAls

lntegram esta Ata, o edital do PÍegão Elekônico no í3/20í3 e as propostas das empresas classificadas em ordem

crescente respectivamente, no certame supna numenado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância das

disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes pertinentes. A homologação do

resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejaÍ o retaÍdamento da execução do

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na execução do fomecimento e/ou contrato, compoÍtaÍ-se de

modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, gaantido o direito právio da citação e da ampla deÍesa,

ficaÉ impedido de licitar e contratar com a Administração, e se for o caso, seÉ descredenciado, pelo prazo de até cinco

anos, enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contratado é obrigado a reparar, corTigir, remover, reconstruiÍ ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou inconeçóes resultantes da execução

ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foo da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, pr mais privilegiado

que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

representantes das partes, Ôrgão Gerenciador e o Detentor da Ata

Nova Santa Bárb 14 de maço de 2013.
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