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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 01447540000180

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadastro de EmpÍesas lnidôneas e Suspensas - CEIS - PoÍtal da transparência
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LIMPAR

Data da consulta: 1 8/03/2019'1 6:08:'13

Data da última atualização: 18/03/2019 12:00:16

DHAI.HAR Ci'|P.YCPÍ D0 sANCloÍtlADo

Nenhum registro encontrado
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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 30052312000100

Detalhamenlo das Sançôes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

) )

LIMPAR

Data da consulta: 18/03/2019 16:08:13

Data da última atualização: 18/03/2019 12:00:'16

DETAT.HAR CttP/CPt DO SA]{C|oNÂDo

Nenhum registro encontrado
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1AtO3t2019 Detalhamento das Sançóes Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

) )FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 00444593000'185
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LIMPAR

Data da consulta: 1 8/03/201 9 16:08:13

Data da última atualização: 18/0312019 12:00:16

DETATHAR

Nenhum re8istro encontrado

cNPJ/CPI D0 SANCtoNADo NOMT DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO óRGÃo/TN DADT sANctoNADoRA TIPO DA sANçÃO DÀTA DI PUBTICAçÂO DA sANçÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL 358
NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo nq 008/2019

Pregão Eletrônico ns 003/2019

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materialgráfico.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ns 003/2019, o qual tem por objeto registro de preços

para eventual aquisição de material gráfico.

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2005 [paro pregõo no Íormoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.656/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne tO.52Ol2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definiçâo do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como

forma de fixar o preço médio a ser licitado.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL ;9
NOVA SANTA BARBARA

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

ser contratado.

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

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

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

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

do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

procuradoria jurídica do Município.

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

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

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

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

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4e, V da Lei ne

70.520102 e 17 do Decreto ns 5.450/2005).

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

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

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

chave de acesso e senha.

No total, 08 (oito) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema www.bll.org.br. Ato

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

menores propostas dentro do percentual legal exigido.
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO' a." 3l2OL9 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 2l /O3l20l9.

4rco de ássÍs lVunes
iro - Portaria 080/2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro,8 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - §rvrv.nsb.pr.eov.br

1.

=:>---/
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO EA)JUDTCAçÃO
PREGÃO ELEIRÔNrCO N" 3/2019 - SRP

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março (03) do ano de

dois mil e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito

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

Licitação Pregão Eletrônico n." 3l2OL9, destinado ao registro de preços para

eventual aquisiçáo de material grá{ico, a favor das empresas que apresentaram

menores preÇos, sendo elas: ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA,

CNPJ n' 05.665.084/0001-04, num valor de R$ 1O.516,5O (dez mil, quinhentos

e dezesseis reais e cinquentâ centavos), AMILTOI{ LVIZ DA SILVA & CIA LTDA,

CNPJ n' 04.541.890/0001-08, num valor de R$ 16.971,38 (dezesseis mil,

novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), CTDESIGN -

COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ n" O1.447.54010001-80, num valor de

R$ 1,661,60 (Um mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centâvos),

HIAGO ROGERIO DA ROCHA, CNPJ n" 30.052.312/0001-00, num valor de R$

18.162118 (dezoito mil, cento e sessenta e dois reais e dezoito centavos) e

PRIMAGRÁT. INDUSTRIA GRAFICA E EDITORÂ LTDA, CNPJ N"

00.444.593 /0001-85, num valor de R$ 2.OO4,4O (dois mi1, quatro reais e

qua-renta centavos).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

",.kl*,,,

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mai ls - licitacao@nsb.pr.qov.br - r\rÀrw.ngLprgey:[
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somâ dos bens, créditos e valores realizáveis são superiorês à soma dos
compromissos exigiveis, portanto, foi obtido um "superávil', patrimonial.

No caso do quociente apresentar o resultado mênor do que t há que se verificârem
na Demonstração das Variações patrimoniais as causas que originaram esse
rê§ultado patrimonial negativo, examinando-se ãs baixâs patrimoniais, que devem
êstâr apresentadas nas VariaçÕes patrimoniais passivas - lndependentes da
Execuçáo Orçamentária do tipo lnsubsistências Ativâs ou Supêrveniências passivas

como: a) lnsubsistências Ativas - que corresponde à baixa de Bens Móveis ou
lmóveis, por permuta, doação, sinistro ou demoliçáo, consumo, quebra ou inservÍvê|,
e por Íurto. b) Superveniências passives - quê correspondem à inscrição de dívida
pessiva e ao aumento de dívida por elevação da taxa cambial.

Resultado Patrimonial (RPatr) = f Ativo Reat (AR) / f passivo Reat

RPatÍ = 24.520.7 24,83 / 2.839.493,36 = 8,64

de Si/y,,r)
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AVISO DE LICITACÃO PREGÀO PRESENCIAL N" 122019 . SRP,

Objeto: Rêgistro dê pÍeços paÍa evenlual contralação de serviços de pintura dos imóveis pÍópdos ou êvenlualrhente locados para uso dâ Administração Pública

lrunicipal,

Ipo: Menor preço, maior peÍcentual de descoírto.
Recebimenlo dos Envêlopes: Ató às l3h30min, do dia 08ÍXJ2019.

À&io do Pregáor Dla 0MLr2019, às 1,lh00min.
lço márimo: Rl60.000,00 (sêssênta mil Íeais).

l0b@üô!!§gE!@!!hEf: podeáo ser obüdas em horário de exp€diente m PreÍeiluÍa Municipal de Nova Santa Báíbaía, sito à Rua WalÍÍedo Biflencoirt de Moíaes no

222, pêlo Íooê; 43-326641m, por EÍnail: licibcao(ônsb.or.oov.br ou pelo site !4&.!g!,!t@L!l

Nova Santa MrbâB, 21 de maÍço de 201 9.

Marco Artônio de Assis Nunês
Porlada n" 080/2018

TERMO DE HOMOLO
o N" 3/2019 - SRP

Àos 22 (vinle e dois) dias do mês de maço {03) do ano de dois mil e dezenove (2019), êm meu Gabinete, eu EÍic Kondo, PreÍeilo Municipal, no uso de mi0has

aldbuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçao Pregão Eletrônico n,o 3120!9, destinado ao íegistrc de pÍeços para êveotual aquisiçào de mateíial gráfico, a

íavor das êmpresas que apresentaram menorcs preços, sendo elas: ALBGRAF FORMULARIOS CoNTINUOS LTDA, CNPJ n" 05.665.084/000i44, num valoÍ de R$

10.5í6,$ (dez mil, quinhênlos e dezesseis reais e cinquenta c€ntavo6). AIíILTON LUIZ 0A SILVA & C!À LTDA, CNPJ n' 04.5Á 1 .89ty0001-08, num valor de Rt 16.9?í,38
(dezesseis mil, novecenlos ê setenta e um Íeais e trinla e oito cenlavos), CÍoES|GN . COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ n" 01 .447.540/0001{0, num valor de R§
,l.66,l,60 (Um mil, sêiscenlos e sessenta e um reais e sessenta centavos), HlÂGo ROGERO DA ROCHÀ CNPJ n" 30.052.312/0001{0, num valor de Rl í8.í62,18
(dezoito mil, cento e sessenta e dds reais e dezoito centavos) e PRIHAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDÍfORÁ LTDA, CNPJ n' 00.444.593/000145, num valor de R3

2.tÍ1,i10 (dois mil, qualro rêais e quarenta centavos).
Dar ciàrcia aos inlercssados, obsewados as pressiçóes legais pertinenles.

Eric Kondo
Píeíeilo Municipal

E ADJUDI

Diário OÍicial Elêtrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍêdo Bittencoud dê Moraês n'222 - Centro

Fonê/Fax: (43) 32664100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.lranspaíênciaparana.com.br/doensb
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PREFEITI-iRA [4UNICI PAI

NOTA FISCAL DO PRODUTOR (5

) em formuláno continuo,
papel auto copiâtivo, tâmânho

0mmx280mm. Caixa com 500

NOVA SANTA BARBARA
E5].3DC TTÕ FARANA

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.0 15/2019 - pitNSB

REFEREI{TE AO PREGÂO ELETRÔNICO NO 3/2019 - PI'NSB

0 tUNlCiPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peBonalidade jurídica de direito público intemo, inscritâ no
CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walíredo Bittenmurl de Moraes ,222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 8ô25&000, represenlada nestê alo po[ seu Preíeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n" 5.943.í84-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o nc 018.008.95$50, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complemêntar Federal n.o 12312c06 e n" 14712014, Lei Federal n.o

10.52012002, Decreto Federal n.' 7 .89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipâl
no 041/2009 e, no quê muber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de-junho de 1993, mm as âlterâçoes posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apÍesentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 3n019, homologada pelo
Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os prêços para eventual aquisição de material gráfico para atender as
diversas Secretarias Municipais, oferecido pela empresa ALBGRAF FORTULARIOS CONTINUOS LTDA,
pessoa iurídica de direito privado, inscdta no CNPJ sob n". 05.ô65.084/0001{4, mm endereço à Rua Gustavo
Zimmermann, 1990 - CEP: 89062100 - Baino: ltoupava Central, Blumenau/SC, neste ato Íepresentada pelo Sr.
Braz Alhano, inscrito no CPF sob n". 538.699.6ô$04, RG n" 1.729.36S9, doravante denominado beneíiciária
da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiíica@es, os preços, os quantitativos na licitaçáo
supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes abaixo êstabelecidas:

CúUSULA PRITEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquísição de material gÉfico, coníornÉ especificâdo

no ANEXO 0't, que integra o Edital de PÍegão EletÍônico N." 3i2019, independêntemente de transcriçáo. O

Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade

indicada no ANEXO 0í, podendo até Íealizar licit4áo especíÍica para aquisiçáo de um ou de mais ilens, hipotese

em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do registro lerá preferôncia, nos terÍnos do arl. 15, § 40, da

Lei no 8.ô66/93, reaÍirmada no arl. 70, do Decreto no 6 906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIF DO OBJETO E P OS REGISTRADOS

Bloco de receituários 16 x 22 cm
(extra copy) carbonado
ndo 100 folhas. Com timbre

a Secretaria Mun I de Saúde

LOTE
048 -
Lote

M8

153,70

unidades

OTÂL

CLAÚSULA TERCEIRA . DA V|GÊNCN

0 prazo de úgência da Ata de Registro de Preços seÉ de 12 (doze) mses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia lqal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa

Bárbara.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenrro, 8 43. 3266.8'100, X - 86.250-000

\

ITENS

Item Unidade
de

medida

Quantidade Preço lotal

LOTE:

026 -

Lole
02ô

1 14

LOCO
OPRIA UN 800,00 4,50 3.600,00

1 241 OPRIA
OTA

ISCAL

CX 45,00 6.9'16,50

í0.5í6,50

Nova Santa Brárbar4 Paraná - ,E - F,-mail - |icitacao(ônsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.qov.br

I

I

I
I

lcoaiso
ho
produtor

§eryrco

Lôte Marca do
produto

lP"ço

l,*'n'

I
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PREFEITUR.A MUNICIPAL

AS

NOVA SANTA BARBARA
É5TÉ[Ô DO PARÁNÁ

cLAúsuLA QUARTA- DA DorAçÃo oRçÂnENTÁRrA

deconenles desta Lic coÍrerão r conta da inte mentária

cúusuLA QUTNTA . DA VALIOAOE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validadê de '12 (dozê) mesês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta mntinuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4ô da Lei 8.6ô6/93 e Art. 4 do Decreto n" 6.906/03. Durante o prâzo de

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

adquiÍir os prodüos referidos na Cláusula sêgunda exclusivamênte pelo Sistema de Rêgistro de Preços,

podendo faz&lo atraves de outra licitação quando julgâr mnveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer especie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ala, na ocorÉncia de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanlo, garantidos à beneficiáÍia, neste caso, o contnditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELATENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registo de Preços poderá ser canceladâ pela Administração:

- automaticamenle:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem íomecedores regislrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quândo caracterizado o inleresse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

deíesa:

A pedido, quando:

- mmprovâr estar impossibilitado de cumpÍir as exigências da Ata, poÍ ocorÍência de casos foÍluitos ou de força

maior;

- o seu pre@ rqistÍado se lomar, comprovadarnenle, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do seÍviço. A solicitaçáo dos fomecedores para câncelamento dos
.,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, D< - 86.250-000
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DOTAÇOES

Do Exercício.001.15.122.0070,2009 .3.90.30.00.0030

690 los.oor.rs.rzz.oozo.2009 l0 ls.:.so.ss.oo.oo Do Exercício

2s10 pa.oor.ro.aot.oszo.2025 l0 ls,s.so.so.oo.oo Do Exercício

zszo loo.oor.ro.sor.orzo.202s bm lr,r.so.so.oo.oo Do Exercício

2s30 loo.oor.ro.sor.oszo.202s P24 ls,r.so.ro.oo.oo Do Exercício

2uo loo.oor.ro.ror.oazo.2o2s Pzs le,s.so.ro.oo.oo Do Exercício

2sso loo.oor.ro.ror.oszo.202s Pz6 ls,r.so.ro.oo.oo Do Exercicio

2s60 loe.oor.ro.sor.oazo.2ozs bz7 ls,:.s0.:o.oo,oo Do Exercício

2610 loa.oor.ro.ror.orzo.2ozs lo ls.s.so.as.oo.oo Do Exercício

2620 loe.mr.ro.sor.oszo.2025 bm B.r.so.os.oo.oo Do Exercicio

2630 lOO.mr.rO.SO1.OrZO.n2s p24 lS.a.So.Ss.oo.m Do ExercÍcio

zuo loa.oor.ro.aor.oszo.2025 F25 lr.s.so.ss.oo.oo
2ôs0 @.mr.ro.aor.oszo.202s b26 1s.9.90.es.00.00

Do Exercicio

Do Exercício

2660 lOO.OOr.rO.rOr.OSZO .n25 b27 B.S.SO.SS.OO.m Do Exercicio

2910 lOa.OOZ.rO.eOr.OrOO .n29 vU lS.r.SO.eO.m.OO Do Exercicio

2s2o loa.ooz.ro.30r.oroo.2029 V94 ls.s.so.es.oo.oo Do Exercicio

2s7o loe.ooz.ro.eo+.0r20.2030 1494 ls.s.so.ao.oo.oo Do ExercÍciô

2980 loe.ooz.ro.so+.oezo.2m0 k94 la.e.so,ss.oo.oo Do Exercícro

\
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prêços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facuhada à Adminislraçáo a

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

- por iniciativa do Óruão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduziro prEo Egistrado, nâ hipotese deste se lomar supedor àlueles praticados no mer6ado;

- perder qualquer condiçár de habilítaçáo ou qualiÍicação tecnica exigida no processo licitatôrio;

- por razões de intersse público, devidamente motivad6 e iustificadas;
- não cumprir as obriga@s deconents desta Ata de Registro de Preços;

- não compaÍecer ou se recusar a relirar, no prâzo estabelecido, os pedidG deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parciâl das mndiFes estâbelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentês; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previslos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de Íêc€bimento, juntando-se o

comprovanle aos aüos que deram origem m registro de preços.

cúusuLA sÉTtrrA - DAS oBRrcAçôes ol gexeHcrÁRrA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-s+á a:

- EnlÍegar o objeto âdjudicado estritamente de acordo com as especiÍica@es descÍÍas no Termo de Referência -
ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solbitado pela PrefeiluÍa, responsâbilizando-se

inleiramente pela enkega inadequada;

- Mânter-se regular (documentação obrigatória nár poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por lodo o ônus rêÍerente à entrega dos produtos, lais como, fêtes, rmpostos, seguros. encargos

trabalhistas, previderrciários, Íiscais e comerciais, deconenles da mntratação do obieto;

cúusuLA orTAvA- DAS OBRTGAÇoES DO IrUNEÍP|O

Caberá a PreÍêitura:

- prestâr as iníorma@ e os esclaÍecimenlos, atinentes ao obieto, que venham a ser solicitado pela benefioária

da Ata;

- rejêitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orienlaF€s passadas peb Órgão

GeÍenciador ou mm as especifica@s constanles do Ato Convocalório, em particular, de seu ANEXO l.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DA ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autonzadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizaçoês de enkega, sua retiÍicaçáo ou cancelamento, total ou parciâ|, serà

igualmente autorizado pelo órgáo requisilante.

cúusULA DÉcuA- Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias utêis, mnlados a partir da autorização de fomecimento emilido

pela Prefeitura, caso a entrega fláo seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicilâda à enlrega parâ o

prôximo Íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções pÍevislas na legislâção e neste

edital.

CúUSULA DÉCIIA PRIITEIRÂ. DO LOCAL DA E]iITREGA

Os podutos deverão ser entrques nos endere@s a serem informados nas solicitaçoes de Íomecimento, em

horário comercial de segunda a sextajeira, com seguro, frele, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

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

3
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CúUSULA DÉcIuA SEGUI,IDA - Do PAGAIIEI'ITo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trintâ) dias apos a entrega dos prodúos, mediante apresentação da nota

Íiscal eompanhada da certidão expedida conjuntamenle pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

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

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, irElusivê os céditos tributáÍios relativos às conlÍibuições

sociais prêvislas nas alínem 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do aÍtigo 1í da Lei Federal n.0 8.2í21991, às

contribui@s instituídas â título dê substiluição, e às contribuiFês devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação ;unto ao FGTS. Na existência de débitos junlo aos órgãos citados, a PÍeíeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando.se novo prazo para o pagamentô. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

conslar da nola fisôal o nome do banm, agência e o N'da conta bancária receptora do depôsito, e/ou outros

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

monlante a pagar os valores conespondenles a multas, indenizaços, êncargos, tributos, etc., devidas pela

licitanle vêncedora, preüslos em lei ou nos termos do Pregão Elelrônico n" 32019. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiáÍia da Ata enquanlo pendente de liquidaçao qualquer obrigação Íinancêira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coÍreÉo monetária.

CúUSULA DÉCITA TERCEIRA - DAS COI{DICOES GERAIS A SERET ATEI{DIDAS

A beneÍiciária da Ata devená (áo) obedecer às seguinles exigêncim:
- Entregar produtos de boa qualidade, coníome mlado em sua proposla de prêços;

- Assumir inteirâ responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especiÍcaçõês constântes do

presente Edital e Anexos, bem como da respecliva proposla;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condiçoes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar seNidor pertencenle ao quâdro da Prêfeitura, durante a entrega do objeto.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desla ata, salvo se houver préüa aulorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara.

- ManteÍem duranle a execuÉo da ata toda as condi@s de habilítação e qualiÍicação exigidas na licitação.

GúUSULA DÉCMA QUARTA- DAs sANÇoEs ADilINISTRÂlIvAs
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justiíicativa aceita pelo ôrgão ou entidade usuária, reEuardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolâda ou cumulativâmente, nas seguintes san@s:
. Advertência;

. Mufta de í0% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

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

o Multa de 0,370 (zero vkgula tês por cento) por dia de íomsimento incomplelo ou em alraso, atê o

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

valor conespondente ao fomecimenlo nâo realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicâdos oÍiciâlmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de íomecer à Administragão Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipotese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao íoÍnecedor o cootraditório e ampla

defesa.

A aplicaçáo das sanções pÍevislas nesta Ala náo exclui a possibilk ade de aplicação de oúras, previstas em Lsi,

imlusive responsabiliz4áo do fomecedor por evênluais perdas e danos causados à Administração.

4
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As importâncias relativas a multas seÍáo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, enlrelanto, confonre o caso processar-se a cobrança judicialrnente.

As penalidades seÉo aplicdas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, seiam estas adminislrativas ou

penais, preüstas na Lei n" 8.666/93 e alterações.

Considerar-se.á justificado o atraso no alendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) coÍtes Írequentes de energia elétrica e 4luâ;
d) enchentes;

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

Í) acréscimos de volumes ou modificaÉês subslanciais nos materiais;

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

h) atraos deconentes de oúros servlios e/ou instdaçáJ inerenles aos lermos contratados dhetamente pelo

Municipio.

cúusulA DÉcmA eurNTA. DAs DrsposrçóEs FrNArs

lnlegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico l{o 312019 e a prcposta da empresa classifcada em ordem

crescênle respectivamente, no certaÍne supra numerado. Os casos omissos seráo resolvidos mm observância

das disposi@s constantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes.

CúUSULA DÉCIIIA SEXTA. DO FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis riúüdas oíundas desta licitaçá0.

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

rcpresentantes das partes, Órgão Gerenciador ê â benêÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamênto
da ata.

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Báf,ara, 25t03/2019.

I

t
Kondo

PreÍeilo Municipal utoridade Competenle

RG n" 5.943.1846 SESP/PR

Bra2 Albano

rmpre§a-ltpg raf Formulários Contín

CNPJ : 05.ô65.084/0001 {4

BeneÍiciária da Ala
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Secretário Municipal de Obras, Trabalho e

NOVA SANTA BARBARA

Godoy
Emprego - Fiscal responsávêl pelo acompenhemento da

ata

M de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - I responsável pelo acompânhamenlo da ata

Nova Santa Bâbara- Paraná - E - E-mail - licitacaoíOnsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 162019 - PIINSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/20í9 - PMNSB

0 liluNlcÍPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscÍita no

CNPJ sob no 95.56'1.080/0001S0, com sede na Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes, 22 - Cento, Nova Santâ

Bárbara - Paraná, CEP - 8625G000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileim,

cesado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.0 123/2006 e Íf 14712014, Lei Federal n.0

10.52012ffi2, Decreto Federal n.o 7.892J2013 e n" 8.2501m14, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal

no 0412009 e, no que couber, a Lei Fedeml no 8.ôô6, de 2'l de junho de 1993, com as alteraçles posteriores,

em Íace da classificação das propostas apre§entadas no PREGÃO ELETRÔMCO No 320í9, homologada pelo

Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços parâ eventual aquisição de material gráÍico para atender as
diversas Secretarias Municipais, oferecido pela empresâ AÍtllLTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA , pessoa
juridica de direito pÍivado, inscrila no CNPJ sob no. M.54'1.890/000148, com enderEo à AV DEPUTADO

NILSON RIBAS, l02l CASA - CEP: 86315000 - BAIRRO: CENTRO, Santo Antônio do PaÍaíso/PR, neste ato
representada pelo SÍ. ÍIIARCELo APARECIDO DoillNGUES, inscrito no CPF sob no. 042.558.46$01, RG n'
7.246.914-3, dorâvante denominado beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as

especificações, os preçls, os quantitativos na licitação supracitada, bem mmo as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas:

CúUSULA PRIilEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preç-os, a eventual aquisição de mâteÍial gráíico, conforme especiÍicado

no ANEXO 01, que intEra o Edital de Pregão EleÍônico N." 3/2019, independentemente de transcrição. O

Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos Íelacionados do licitante vencedor, nem na quantidade

indicada no ANEXo 0'1, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipotese

em que, em igualdade de c!Írdiçles, o beneficiário do ÍegistÍo terá prefeência, nos leÍmos do art.'15, § 40, da

Lei no 8.666193, reafirmada no art. i!, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECI ÃO OO oBJETo E P OS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Codigo
do
produto/

servi(p

DescÍição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade
de
medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total

LOTE

:003
- Lote

003

8328 APOSTILA DO PRoERD. Capa em
papel cluche 180 gramas, êspiral
ou grampo, miolo com papelA4,

coloÍido 90 gramas, entre 50 e 60
páginas

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 80,00 75,00 6.000,00

UNLOTE

:008
- Lote

008

1 222 Bloco de compmvante de vacinação
'12 x I cm, com 100 Íolhas. Com

timbre da Secretaria Mun'rcipal de
Saúde

UNIGRAF

UNIGRAF

20,00 5,82 1 
'16,40

009

LOTE

:009
- Lote

1 8321 BLOCO DE FICHA AMARELA
atendimento médic! ambulatorial de
uÍgência e emergência. Contendo
'100 folhas cada bloco

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 150,00 7 ,49 1.123,50

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Cenio, Z 43.3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná- E -E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wwrv.nsb.pr.sov.br
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LOTE

:011
- Lote

0í1

1 8325 BLOCO DE FICHA DE

INVESTIGAÇÃo-AcIDENTE DE

TRABALHo GRAVE 22x32CM
Contendo 100 Íolhas

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 2,00 49,90 99,80

L

ó

OTE
012
Lote
12

1 8326 BLOCO DE FICHA DE

INVESTIGAÇÃGACIDENTES POR
ANIMAIS PEÇONHENTOS 22 X 32
CM. Contendo 100 Íolhas

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 2,00 44,99 89,98

LOTE

:013
- Lote
013

1 8324 BLOCO DE FICHA DE

INVESTIGAÇÃGDENGUE 22X32

CM Contendo 100 folhas

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 2,00 49,90 99,80

LOTE

:014
- Lote

014

1 5469 BLOCO DE FICHA DE

NOTIFICAÇÃO COMPULSORIA
PARAATENDIMENTO ANTI.
neelCO ZZ X gZ cm. Contendo 100

folhas.

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 5,00 31,90 159,50

LOTE

:017
- Lote
017

1 5878 BLOCO DE FICHA DE REGISTRO
DE ATENDIMENTO Á PESSOA

PORTADORA DE FERIDA 22X32
cm. Contendo 100 Íolhas

UNIGR{F
UNIGRAF

UN 10,00 19,90 199,00

LOTE

:018
- Lote

018

1 7112 BLOCO DE FICHA DE RELATÓRIO
SEMANAL DAS AÇÕES DE

BLOOUEIO 22 X 32. Contendo 100

folhas

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 10,00 21,99 219,90

LOTE

:019
- Lote

019

1 370 Bloc! de guia de contra-refenência

16 x 22 cm, 50 x 2, com caóono
intercalado, Í/v. cutendo 100

folhas. Com timbre dâ SecÍetâria
Municipal de Saúde

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 100,00 7,49 749,00

LOTE
: 020
- Lote

020

1 219 BLOCO DE LAUDO para detecção
de anticorpos para síÍilis, Anti-HlV,
Hepatite B, Hepatite C, 16X22cn,
com 100 folhas.

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 20,00 9,60 192,00

LOTE

:024
- Lote

024

1 173 Bloco de prontuârio de continuação
22 x 32 cm, contendo 100 folhas.

Com timbÍe da Secretaria Municipal

de Saúde

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 100,00 5,99 599,00

LOTE

:027
- Lote

027

1 217 Bloco de receituários contmle

especial 16x22cm (extn mpy)
carbonado, contendo '100 folhas.

Com timbre da Secretaria Municipal

de Saúde

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 500,00 6,98 3.490,00

LOTE

:033
- Lote

033

1 u71 CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO

AMBULATORIAL DENGUE

dobrável 20 x í0 cm, papel

cartolina.

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 100,00 0,94 94,00

LOTE

:034
- Lote

034

1 7114 CARTÃO PARA CAMPANHA DE

SAÚDE Em papel caÍtolina, Íned. 8

x6cm

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 5.000,00 0,07 350,00

2
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LOTE

:038
- Lote

038

1 6624 CARTEIRINHA DA FARMÁCIA. em
papel cartão com logo da Íarmácia e
informaçÕes de entrega de

medicamento, frente e verso,

medindo 19 CM X 15 CM.

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 24.000,00 0,078 1.872,00

LOTE

:039
- Lote

039

1 7115 CARTEIRINHA DE
PLANEJAMENTO FAMILIAR em
papel cartão, com logo da farmácia
e informafoes de entÍega de
medicamentos, frente e verso -

medindo 19 XlS cm

UNIGfu{F
UNIGRAF

UN 1.000,00 0,'179 179,00

LOTE

: 040
- Lote
040

1 8319 CARTEIRINHA DE VACINAçÃO
PARA ADULTO dobrável 2à'16 cm,
papelcârtolina

UNIGR\F
UNIGRAF

UN 2.000,00 0,'t45 290,00

LOTE

:051
- Lote

051

1 236 Talão de requisição para

BonachaÍia com 50 fls com copia
caÍbonada. 10,5 x 15 cm. Coníorme
amostra a ser Íomecida

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 50,00 6,99 349,50

LOTE

:052
- Lote

052

1 4502 Talão de requisiÉo parâ

Combustível, com 50 fls com cópia
carbonada. 10,5 x 15 cm. ConÍorme

amostra a ser fomecida

UNIGRAF

UNIGRAF

UN 100,00 6,99 699,00

TOTAL í6.971,38

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

O prazo de ügência da Ata de Registro de PÍeços seÍá de í2 (doze) mes6, a mntar da assinaturâ do msmo,

com validade e eficàcia legal apos a publicaçá: do seu extralo no Diário Ofuial do Município de Nova Santa

Bàrbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRJA

As des demnentes desla Lic c0ÍTeftrc r conta da nte 0

DOTAÇÕES

Exercicio
da

despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurs0

Natureza da despesa Grupo da fonte

2019 ô30 05.001.1 5.1 22.0070.2009 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

ô90 05.001.15.122.0070.2009 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019

2019 1480 06.002.12.361.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 1490 06.002.1 2.361.0210.2016 '103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 1500 06.002.1 2.3ô1.021 0.201 6 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

06.002.12.361.0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2019 1510

114 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2019 1520 06.002.1 2.361.021 0.201 6

2019 1530 06.002.1 2.361.021 0.201 6 117 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

136 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2019 1540 06.002.12.361.021 0.201 6

2019 1590 06.002.12.361.021 0.201 6 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 1600 06.002.12.361.0210.201 6 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

104 3.3.90.39.00.002019 1610 06.002.1 2.361.0210.201 6 Do Exercicio

2019 1620 06.002.12.361.0210.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

3
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2019 1630 106.002.12.36í.0210.2016 li14 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 1640 po.ooz.rz.aor.ozro.zoro lrt 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 1650 po.ooz.rz.aor.ozro.zoro hso 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 2s1o p8.oo1.1o.3oí.0320.202s lo 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 zs20 108.001.10.30i.0320.2025 1303 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2530 pe.oor.ro.aor.oszo.zozs Fzt 3.3.90.30.00.00 Do Exercicro

2019 2s4o loo.oor.ro.eor.oszo.mzs lgzs 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2550 lOa.OOr.rO.eOt.O3ZO.ZOZS FZO 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 2s60 loa.oor.ro.sor.oszo.mzs Fzt 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 26'10 108.00i.10.30r.0320.202s l0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 2620 loa.oor.ro.ror.oszo.zozs Fog 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 2630 loa.oor.ro.oor.oozo.zozs bzq 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 2uo ps.oor.ro.sor.oszo.zozs lszs 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 2650 pa.oor.ro.sor.orzo.zozs lszo 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 2660 108.00i.10.301.0320.2025 P27 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 a1o pe.ooz.ro.sor.o:oo.zozs [sl 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 n2o pa.ooz.ro.aor.osoo.zozs [s+ 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 z97o pe.ooz.ro.:o+.oszo.mso 
lns+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2980 loa.ooz.ro.ao+.oezo.zoeo hg+ 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 3o4o los.oor.oe.z+n.osao.zoor p 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 3070 los.oor.oo.z+l.oaoo.zoar p 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 3250 loS.OOz.Oe.z+l.o+oo.zom p 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 3260 los.ooz.oe.z«.oloo.zoas vq 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
,^.10 3290 los.ooz.oa.z++.0+oo.zoaa l0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 3300 los.ooz.oo.z«.0+oo.zore lzos 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 3310 lOS.OOZ.OA.z++.OnOO.zOea ltzS 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 3320 IOS.OOZ.OO.Z++.0+OO.mrS vZt 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 3330 109.002.08.244.0400.2033 P41 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

cúusurá sExÍA - Do cAr{cELATENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçOS

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

- âúomalicamente:

- por decurso de prazo de ügência;

- quando não reslaÍem fomecedores ÍEistrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracteÍizado o interesse públim. O Proponente leÉ o seu registo de preçls

cancelado na Ata, por intermedio de processo administnüvo especiÍico, assegurado o mntraditório e ampla

defesa: 
4
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GúUSULA QUTNTA - DA VALIDADE DOS PREçoS

A presente Ata de Registro de Preços terá yalidade de í2 (doze) meses, a contar da assinatuÍa da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantaiosa para a Adminislraçâo Pública e satisÍazendo os

demais rEuisitos da norma, Arl. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Duranle o prazo de

vâlidade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registm de Preços,

podendo fazêlo através de outrâ licitação quando iulgaÍ conveniente, sem que caiba recuÍso ou indenização de

qualquer especie à empÍesa beneÍiciária, ou, cancelaÍ a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstas paÍa tanto, garantidos à beneíiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
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A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpÍir as exigências da Ata, por oclnência de casos íoÍtuitos ou de força

maioÍ;

- o seu pÍeço registrado se tomar, compovadamente, inexequível em Íunçáo da elevação dos preços de

mercdo dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos lomecedores para cancelamento dos

preços Íegistrados deverá ser foÍmulâda com a antecedência de 15 (quinze) dias, f*ultada à Administraçfu a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso nâo aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgão CieÍencidoÍ, quando a vencedora:

- não âceitar redulr o preço regishado, na hipotese deste se tomar supedor àlueles pratjcados no mercâdo:

- perder quâhueÍ condiÉo de habilitaçto ou qualificação tecnica exigida no processo licitatôrio;

- por razÕes de interesse públic!, devidamente motivadas e justrrcadas;

- não cumprir as obÍigaçoes deconentes desta Ata de Registro de Píeços;

- não compaÍecer ou se Íecuvr a Íetirar, no prazo eslabelecklo, os pedidos deconentes desta Ata de RegistÍo

de Preços;

- caracteÍizada qualquer hiÉtese de inexecu@ total ou paÍcial das mndi@s estabelecidas nesta Ata de

Registm de PÍeço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelarnento do preço Íegistrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmenle ou por coÍmpondência clm aviso de recebimento, junlando-se o

comprovanle aos autos que deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉTIMA- DAS oBRIGAçÔES OA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obdgar-s*á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de amrdo mm as especificaÉes descritas no Termo de RefeÉncia -
ANEXo I, bem mmo no prazo estabelecido e quanütativo solicitdo pela Prefeitura, responsabilizandGse

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-sê regular (documenta@ obÍigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Prêços;

- Responder poÍ todo o ônus referente à entrega dos prodúos, tais como, Íretes, impostos, seguros, encârgos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e mmerciais, dec!Írentes da contratação do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAs oBRrcAçÔEs Do iluNtcÍPto
CabeÉ a PÍefeitura:

- prestar as informa@es e os esclârecimentos, aünentes m objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os prodúos entregues equivocadamente ou em desamÍdo com as orientaÉes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificâFes constantes do Ato ConvocatóÍio, em particular, de seu ANEXo l.

CúUSULA NONA- DAAUTORIZAçÃO DA ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de PÍeços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, seÉ

igualmenle autorizado pelo óÍgâo rEuisilante.

cúU§UtÂ DÉCITA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega seÉ de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da aúorização de fomecimento emiüdo

pela PreÍeitura, caso a enlrqa não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o

próximo Íornêcedor classmcado, cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na legislâção e neste

edital.
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CLÁUSULA DÉCIitA PRIiIEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a seÍem informados nas solicitações de Íomecimento, em

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

Íicando a PreÍeilura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilijades.

GúUSULA DÉcI}tA SEGUNDA - DO PAGATIENTO

O pâgamento ocoÍreÉ em âté o 30 (tdnt4 dias após a entrega dos pÍodúos, mediante apÍesentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela SecÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradori&GeÍal da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os crêditos tributários federals e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas adminislrados, inclusive os créditos tributários relativos as contribuições

sociais previslas nas alineas 'a', 'b' e 'c' do parfurafo único do artigo'11 da Lei Federal n." 8.2121991, às

mntribuiçoes insütuidas a titulo de substiluiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos iunto aos órgãos citados, a PreÍeitura

aguardará a ÍegulaÍizaÉo por paÍte da mnlratada, iniciandcse mvo prazo pâra o pagâmento. Sendo que a

Prefeiturâ Municipal de Nova Santa BáÍbaÊ laÍâ o dêvido pagamento mediante deÉsito bancário. Deverá

c!flstar da nota íhcal o nome do banc!, agência e o N' da mnta banúria receptora do depósito, e/ou outos

dados indispensáveis para a efetivaçâo do pâgamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagaÍ os valores c!Írespondentes a multas, indenizações, encaÍgos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, preüstos em lei 0u nos teÍmos do PÍegão Eletrônico n' 3/2019. Nenhum pagamento será

eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coreção monetária.

CLÁUSULA DÉCIiIA TERCEIRA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREÍII ATENDIDAS

A beneficiáÍia da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- EntÍegar produtos de boa qualidade, mnÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabiliriade pela enlrega do obieto, de acordo com as especificaFes constantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva propostr;

A beneÍiciáÍia da Ata ficaÍá obÍigada a:

- EntÍegar o ob.ieto nas 6-ondiÉes, no preç! e nos prazos clnstantes destâ ata;

- Não conlratar servidor peÍlencente ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do objeto.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver pÉvia aulorizaÇâíl da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara.

- Manterem durante a execu@o da ata todas as condições de habilitaç& e qualiÍicação exigldas na licitação.

CúUSULA DÉCITA QUARTA- DAs SANçÔES AD}TINISTRATMAS

0 descumprimento lotal ou parcial das obrigaçtes assumilas pelo fomecedoÍ no momento da execução da Ata

de Registm de Preços, sem justiÍicativâ aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimenlos

legais pertinentes, poderá rcanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes Mníoes:

. Advedência;

. Multa de í0% (dez por cento) sobÍe o valor estimado total do ata, em caso de recrca do l.o

colocada do item em 6sinar a Ata de Regbtro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula tres por cento) poÍ dia de fomecimento incomplelo ou em atraso, atê o

máximo de 10% (dez por cento), incidenles sobre o valor estimado da aquisição, além do desmnto do

valor mÍÍespondenle ao Íomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, Íecolhida no prazo máximo

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

. Suspensão temporária do diÍeito de participar de licitâção e de fomeceÍ à Administação Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

6
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Em qualquer hiÉtese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contrâditório e ampla

deÍesa.

A aplicaçâo das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previslas em Lei,

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

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

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

As penalidades serão aplicadas sem pÍeiuízo das demais sançôes cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei n0 8.66683 e alterações.

Considerar-seá justificdo o atraso no atendimenlo somenle nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frEüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificaFes substanciais nos mateÍiais;

g) escassez, falta de mateÍiais e/ou mãcdeobrâ no íneÍcado;

h) atrasos decoÍrentes de outros serviços e/ou instalaçfu inerenles aos teÍmos clntratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉc[irA eu|NTA - DAS DrsposrçôEs Ftr{Ars

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico No í20í9 e a propostâ da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamente, no cerlame supra numeÍado. Os casos omrssos serão resolvidos com observância

das disposi@s conslantes das Leis n0 105mm02,1ei8.666i1993 e demais legisl@es peÍtinentes.

CúUSULA DÉCIitA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o íoro da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer ouko, por mais

privilEiado que seja, parâ serem dirimidas possiveis dúvidas oÍiundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que Íoi pactudo, lavÍou-se a presenle ala, que depois de lida, será assinada pelos

Íepresentanles das paíes, Órgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara ,2510312019.

Kondo

Prefeito Municipal dade Competente

RG n" 5.943.184-ô SESP/PR

l
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/zv?r/'/o 4 Á- lzuU
Ilarcelo Aparecido Domingues

Empresa: Amilton Luiz da Silva & Cia Ltda

CNPJ: 04.541.890/0001 48

BeneÍiciáda da Ata

Godoy
Secretário Municipal de obras, Trabalho e de Emprego - Fiscd responsável pelo acompanhaÍnento da

ata

Secretária de Educação, Esporte e Cultura - Fiscal Íesponsâvel pelo *ompanhamento da ata

Mic de Jêsus
Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo ammpanhamento da ata

8
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N." 17/2019 - PiTNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 3'2019 - PÍINSB

O MUNrcíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, com personalidade juridica de direito público inlemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de l\4oraes. 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada nesle ato por seu Prefeito. Sr. Eric Kondo, brasileiro.
casado, RG n" 5.943.'184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob- o n" 018.008.959-50, doravante denominado Orgào
Gerenciador, em conformidade com a Lei Complemenlar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n."

10.52012002, Decreto Federal 
^.o 

7 .89A2U3 e n" 8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal

n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 2'l de junho de 1993, com as alterâç6es posteriores,

em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNrcO No 320í9, homologada pelo

Prefeilo Municipal, que RESOLVE registrar os prêços para eventual aquisição de material gráÍico para atender as

diversas Secrelarias l\4unicipais, ofeÍecido pela empresa CTDESIGN COITUNICACAO VISUAL LTDA, pessoa
jurídica de diÍeito privado, inscnta no CNPJ sob no, 01,447.540/0001-80, com endereço à Rua Perdizes 424,

CEP: 86701420 - Bairro: Centro, Araporigas/PR, neste alo repÍesentada pelo Sr. Alexandre Keiti Yasuda.
inscrito no CPF sob n0, 807.063.63949, RG n'573058t1 , doravante denominado beneficiária da Ata, cuja
proposta foi classificada, observada as especiÍicaçôes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem

como as cláusulas e condções abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRITIEIRA. OO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de mateÍial gÍáÍico, conforme especiÍicado

no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.' 3/20í9, independentemente de transcrição. O

Orgão GeÍenciadoÍ não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quanlidade

indicada no ANEXO 0í, podendo até realizar licitação especíÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese

em que, em igualdade de condiçôes, o beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da

Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E P REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Codigo

do
produto/

serviço

Marca do
gÍoduto

Unidade
de

mêdida

Ouantidede Preço
unitário

Preço totalDescrição do produto/serviço

4,00 229.00 916,00LOTE:

002 -

Lote

002

1 6621 ADESIVO DE PAPEL VINIL cor
4x0, acabamento com veÍniz,

tamanho 5x5 cm impressão

digital. Embalagem com 1,000

unidades. (CAMPANHAS A

DEFINIR)

CTDESIGN t\41

99,00 396.00CTDESIGN UN 4,00LOTE

006 -

Lote

006

8327 BANNER VERTICAL COM

IMPRESSÃO DIGITAL E[/
L0NA varetas horizontais em

cima e embaixo e cordão na
paÍte de cima paÍa penduraÍ,

material plástico com recorte

eletônico em vinil, nas medidas

80x120. Cores 4x0

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222. Centro. t 43. 3266.8100. Z - 86.250-000
www.nsb.or.gor -brNova Santa Bárbara- Paraná - tr - E-mail - lic

1

I



LOTE

042 -

Lote

042

1 6618 FAIXA DE PúSTICO
POLIESTILENO FINO (0,5 mm)

com dizeres em recorte

eletrônico em vinil adesivo, com

ripas de madeira verticars nas

extremidades para fi xar.

Medidas 70x300. Cores 4x0

CTDESIGN UN 4,00 87.40 349.60

TOTAL 1.661,60

381
PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
E§IÀDO DO PARANA

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNCIA

O pÍazo de vigência da Ata de Reglstro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicaÇão do seu extrato no Diário OÍicial do Município de Novâ Sânta

Bárbara.

cLAÚSULA QUARTA- OA DoTAÇÀo oRÇAMENTÁRIA

decorrentes desta Lic c0fferao conta da s uinte d o

CúUSULA OUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata dê Registro de Preços terá validade de í2 (dozê) meses, a contar da assinatura da mesma,

')

Rua Waltredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. t 43. 3266.8100, .)Z - 86.250-000

na

DOTAÇOES

Conla da

despesa

Funcional progIamálica lFonte de

l,...r.so
Grupo da fonleNalureza da despesa

2510 08.001.10.301.0320.2025 l0 3,3,90.30.00.00 Do Exercício

2520 08.001.10.301,0320.2025 pOe 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2530 08.001.10.301.0320.2025 bZt 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2540 08.001,10.301.0320.2025 hZS 3.3.90.30.00,00 Do Exercício

2550 08.001,10.301.0320.2025 ISZO 3.3,90.30.00.00 Do Exercicio

2560 08.001.10.301.0320.2025 llZt 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

26'10 08.001.10301.0320.2025 lO 3.3.90.39.00.00

tbtü 08.001.10.30'1.0320.2025 lgOg 3.3.90.39.00.00

2630 08.001.10.301.03202025 lSZt 3.3.90.39.00.00

2640 08.001.10301.0320.2025 ISZS 3.3.90,39.00.00

2650 08.001.10.301.0320.2025 lizo 3.3.90.39.00.00

2660 08.001.10.301.0320.2025 lZZt 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2910 08.002.10.301.0360.2029 hg+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2920 08.002.10.301.0360.2029 kSA 3,3.90.39.00,00 Do Exercicio

2970 08.002.10.304.0370.2030 l+s+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2980 3.3.90.39.00.00 Do Exercício08.002.10.304.0370.2030 l+s+
Do Exercício3040 09.001.08,244.0380.2031 l0 3.3.90.30.00.00

Do Exercicio3070 09.001.08,244.0380.2031 l0 3.3.90.39.00.00

Do Exercicio3250 09.002.08,244.0400.2033 p 3.3.90.30.00.00

3260 09.002.08.244.0400.2033 ltii 3.3.90.30.00,00 Do Exercicio

3290 09.002.08.244.0400.2033 h 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

Do Exercicio3300 09.002.08.244.0400.2033 IZOS 3.3.90.39.00.00

3310 09,002.08.244.0400,2033 ltZS 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

3320 09.002.08.244.0400.2033 ltZt 3.3,90.39.00,00

3330 09.002.08.244.0400.2033 lt4l 3.3.90.39.00.00

Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail - liciracao ri nsb.pr.gor'.b
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- prestar as inÍormaçÕes e os esclarecimenlos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneíiciária

da Ata:

- rejeitar os produtos entrques equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôês passadas pelo Ôrgão

Gerenciador ou com as especiÍicaçtes constantes do Ato Convocâlório, em parlicular, de seu ANEXO L

cúusulA NoNA- DAAUToRtzAçÂo DA ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo OÍgâo

Gerenciador. A emissão das autorizaçôes de entrega, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizado pelo ôrgão requisitante,

CLÁUSULA oÉcITIA- Do PRAZO DE ENTREGA Do oBJETo
0 prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da autorização de foÍnecimento emilido

pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o

próximo fornecedor classiíicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste

edital.

CúUSULA OÉCIMA PRIITEIRA. Do LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçôes de Íornecimento. em

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

ficando a Prefeitura l\4unicipâl de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCI]TA SEGUNDA- DO PAGATENTO

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

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

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a lodos os creditos tributários federais e à

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

sociais pÍevistas nas alineas "â", "b" e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

contribuições instituídas a título de subslituiçâo, e às contribuiçôes devidâs, por lei, a terceiros e Certificado de

RegulaÍidade de Situação lunto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos cilados, a Prefeitura

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

Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento mediante deposito bancáÍio, Deverá

constar da nota Ílscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outÍos

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 MunicÍpio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante a pagar os valores coÍrespondenles a muftas, indenizaçÕes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n' 32019. Nenhum pagamento será

efetuado a beneliciánâ da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de pÍeços ou a coneção monetária.

CLÁUSULA DÉCITA TERCEIRA - DAS CONDICÔES GERAIS A SERET ATENDIDAS

A beneÍiciáriâ da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em suâ proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condigões, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da PÍefeituÍa, durante a entrega do objeto.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houveÍ prévia autorização da Administração da

{
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Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

- l\4anterem durante a execução da ata todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitação

cúusuLA DÉcrilA QUARTA- DAs sANçoEs ADÍútNtsTRATtvAs

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa ac€Íta pelo órgão ou enlidade usuána, Íesguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanelaÍ, isolada ou cumulâtivâmenle, nas seguinles sanções:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

colocada do item em assinar a Ata de Regislro de Preços:

o Multa de 0,3% (zero víÍgula 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 aquisição, além do desconto do

valor correspondente ao fomecimenlo não realizado pela beneÍiciáÍia da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÉria do direito de parlicipar de licitação e de fomecer à Administraçtu Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

defesa.

A aplicação das sançôes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, píevistas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor poÍ evenluais perdas e danos causados à AdminÍstração.

As importâncias relativâs a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍeluados à beneÍlciária da Ata.

podendo. entretanto, conforme o caso processar-se a cobÍança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançies cabiveis, sejam estas administÍativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçÕes.

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

a)greves;

b)epidemiasi

c) coÍtes frequentes 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 modiÍicaç6es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de maleriais e/ou máo{+obra no mercado;

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

Município.

cúusuLA DÉc[rA eurNTA. DAs DrsposrçôEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do PÍegâo Eletrônico t{o 3/2019 e a proposta da empresa classrflcada em ordem

crescente respectivamenle, no cerlame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçoes constanles das Leis n0 1052012N2, Lei 8.666/'1993 e demais lqislações pertinentes.

CúUSULA DÉCIIIA SEXTA. DO FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas destâ licilação.

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

representantes das partes, Orgâo Gerenciador e a beneficiáÍia da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

5
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Novâ Sânta Bf ara, 251$nU9.

, l\

\n,\Y
e\ xonao

Prefeito Municipal . Autoridade Competenle

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

Empresa: Visual Ltda

CNP -80

da Ata

M de Jesus
Secretária [4unrcipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Secretária Municipal de pelo acompanhamento dâ ata

Nova Santa Bárbara- Paraná - tr - E-mail - lic itacao'2 nsb.pr.sor .br
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