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ANEXO I

TERMo DE REFERÊucn

{. Do 0bjeto e Valor Máximo

Í.1 A presente licitaçâo tenr por olrjeto o Registro de Preços para eventual aquisiçâo de gênenos
alintentícios, gás de cozinha e outros para suprir as necessidades das secretarias
m u n ici pais, conforme especificaçôes e quantitativos abaixo relacionado.
1.2 O valor máximo global é de - RS 44.020,00 (quarenta e quatro mil e vinte reais).

E PESTFTCAÇOE§ nOS PRODUT0§ / PREÇO ESTIMADO:

04 [i

LOTE: í -Lote001
Itenr tlociigo

<1çr

prociuto/
serviÇo

Nr:rne tio produto/servir;o t.JnirJade Preç:o
máxirno

Preçr:
màxímo total

4 5277 Balança eletrônico digital, 30 kg, 110v 1,oCI t.,t{ 220,00 220,04
2 645 Casco de botijâo de gás em cilindro P45,

contendo 45 kg.
'2,üA UN 290,00 580,00

5ô28 Casco de botijão de gás, contendo 13 kg 4,00 UN 100,00 400,00
4 5279 Descascador de laranja e limâo manual

em alúminio fundido engrenagem de nylon
e fibra de vidro. Lâmina de descascar em
aço. Cabo da manivela em baquelite.
Acompanha fixador de fácil aplicação par
mesas e bancadas.

1,00 UN 1 15,00 1 15,00

5 1437 Fralda descartáveltamanho M Filme de
polietíleno, polpa de celulose, papel
absorvente, gel superabsorvente
(polímero superabsorvente), não tecido de
polipropileno, aloe vera, vitamina E,

adesivo termoplástico, fios de elástico,
fitas adesivas. embalagem ci 32 unid.

50,00 PCTE 14,00 700,00

ri 4248 Fmlda descartáveltantanho P Filme de
polietíleno, polpa de celulose, papel
absorvente, gel superabsorvente
(polírnero superabsorvente), náo tecido de
polipropileno, akle vera, vitamina E,

adesivo termoplástico, fios de elástico,
fitas adesivas.emlralagem c/ 36 unid.

50,00 PCTE 14,00 700,00

1?04. Fralda descartável. Tamanho G
embalagem c/ 28 unid. Filnte de
polietÍleno, polpa de celulose, papel
absoruente, gel superabsorvente
(polírnero superabsorvente), náo tecido de
polipropileno, aloe vera, vitamina E,

adesivo termoplástico, fios de elástico,
fitas adesivas.

50,00 PCTE 14,00 700,00

B 430 Gás de cozinha, em botijáo contendo 13
kg Gás de cozinha, em botijão contendo

173,00 UN 45,00 7.785,00

E-mail - liçitacao@nsb.or.qov.br - www. nsb.pr.sov.br
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13 ks
I 540 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45

kg Gás de cozinha, em cilindro contenclo
45 kg

24,40 UhJ 225 00 5.400,00

10 3659 Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa com
12 embalagens de 01 litro (12x1\.

76t),00 CX 33,00 25.080,CI0

11 5264 Refrigerante 350 ml. Caixa com 12
unidades

1 17,00 CX 20,00 2.340,00

TOTAL 44"02ü,0CI

2. PRAZO DH ENTREGA
2.1 CI prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da

solicitação de fornecirnento pelo Departamento de Cornpras da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara.

3. VALIDADE
3.1 Para os produtos cotados o prazo de validade remanescente a paftir da data de entrega não
poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

4. DO LOCAL DE ET{TREGA DOS OEJETOS
4.1 Os produtos deverão ser entregues rlos endereços a serem informados nas solicitações de

fornecirnento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga

inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

5. DA ENTREGA
5.1 O acompanhamento da entrega dos materiais e ou produtos será efetuado por uma comissão

ou servidor nomeado pelo Prefeito Municipal.

6. TNFORMAçÔES ADICIONAI§
6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de

Licitação.

047
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ANEXO II

EDTTAL pe pRecÃo pRESENcIAI- No ssrzoís - sRp

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PRCIPOSTA

0 arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
P F5S20í 3_AN EXOZ_ÂRQU IVO DIGITAL DE PROPOSTÂ.eg!

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - liçitacao(r?nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr. gov.br
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ESTADO DO PÂRANA

ANEK9..tII

EUTAL oe pRecÃo PRESENcIAL No 55/2013. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PFS520Í 3*Ah,[ EXOS_FROGRAISIA D E PREENG H I M EI{TO DE FROPOSTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no ?22, Centro, Fone 43. 32óó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacaoíDnsb.pr. gov.br' - www.nsb.Dr. sov. br
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AFJEXO IV

EDITAL pe pRreÃo pRESENctAL No ssía018 - sRp

AhlEXCI rv - TNSTRUçOES PARA PREENCH|MENT0 DE pROpCISTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a

digitaçáo das nresmas.

Você recelrerá um executável corn o nome PP552CIí3_ANEXOS_PROGRAMA DE

PREENCIIIMENTO DE PROPOSTA,.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP5520í3

_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eS!

Apos o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE

ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo FP552013_A,NEXO2_ARQUIVO DIGITAL tlH

PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

PP5520í 3_ANEXOS-PROGRAMA DE PREE}ICHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aherta uma janela eoÍno a figura abaixo:

'---'i
Clique no botão ;:ri

/inÉH.Àv..

$i&iir 050

.{iquivo de Fr»pcla

N: Lote Máximo

,qrquivo dê Propostê

Lot6s i PÍoddos/Sãviçc

Norne do Lote

I

Equúlano sistemas - www,equiplano,com.b; ' 
Versão: 1 , 1,0.3Qun*a, 30 dc laneiro de 2008

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara, Paraná -
E-mail - liçitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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E localize o arquivo PPS520í3_ANEXOZ_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOST^A.es!.

Serão liberadas as opçÕes para caclastramento das propostas e dos dacios caclastrais

Clique no botâo ffi nu':o* rlo Jorreredor

Vai abrir a janela:

Preencha os canrpCIs, lembrando que os campos corn (*) são de preenchimento obrigatório

Clique no botáo

Abrirá a janela

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-maii - licitacao@nsb,rrr.gov.br - www.nsb.Dr.sov.br

Nome do Lote Máxim

Arquivo de Proposta

Entidade

Í-"'*-riiiiô'i$ i*'-*'ãoiíí iProcesso dispensalPrcÍcitura Municipal de lbiporã

Laas 1 P166q16375srv;ç6 |

Nr Lictação ExcrcÍcio Modrlidada

Versão: 1.1.0.3

ffiE"i I

Eqúplôno sistemês - www,equipiano,com,br

{ry lmprimi Noposta() Dados tJo lorneccdor

30 de Jàr€iro de 2008

Nome'

if Jurídica

;AV BFASIL

Cidade'

Í elefone

càrnpos obrigêtórios

*-l Eepresertante ffi Eectra

füií**-
Bairro

iÉ§FutiÃõn' lrBrPoHA

Fax Cefular

93.9939.9393

l99.S93-9S999

itBtPoHA

ii;n.:i 186200-000

üNPJ ,

!§ó.§slãi,s)ires§éí*-

Inscrição Estoduel

i s99999999

]Aoencia t

Número' Cornplamanto

UF, CEP

E-ntail

compras@empraateste. com. br

Pessoa

Í EísbôIEMPBESA TESTE

Endcrcço "

fse.sÍis.:àssii---_-
TaleÍone do contador

[;;a c*i"d;

Cidade 
' Uã i Cmta Dats dc sbÊ{tura

lr.":l l- ii.[ã"' lãi/àj7züôô-'.

[5s.ssss.ssss

Noma do contador

Dados hancáilos
B,:nco Agência Noma

?t

lnecrição l,iunicrpal

is9g9s9s

8B ire-rí



Nome.

jAv Paraná

EaÍrc CidaCe'

lCidade Tal

Telefone

&i fechar

CPÉ BG

Número

t****
iCenko

E.mail

199-9999-S9399

fH;i ]eszoooooo

i§sú 5essss,§í- 
'-----' 

lssssss

UF, CEP

jJosé Santos

Erldereço

tepesentar{aêenpresateste.com. br

-campos 
obrigatórios

cr$?Yr

$l*il
! uÍlÍlT-;')ií
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatorios. Depois feche este

forrnulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

ProdutosiServiÇos:

:-.ote.)

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opÇão de cadastrar a marca e o preço unitário de cada

produto:

Pana innprimir a g:roposta, clique no botão: ff$ Jrnprirnir ptoptsta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botáo Gravar proposta:

ffi fi,uuu, proposl,:r 
I

$e o preenchimento e$tiver $orreto, $erá íàpresentêda a janela

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlra, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara Pwanâ-
E-mail - licitacaoúDnsb.r,r. gov.br - www.nsb.pr. sov.br

ru! Qtde. Unid. Un.Méx. [Jnitério

Arquivo de Proposta

r.i01

002

VALVUi.4 2BL 607,131 256.üú00 Fabrica l

SEHVIÇO DE MÃO DE 0EFA NA VIATUFA DO COHI as.oor:o'ffi

1
Pretú Íotâl do Lote:

Eniidade Nç Licitoçãs

f**-àijooíri

Exercício Mcdoüdade

2008 lProcesm dispensa

Íold *

iP,;ael,rra úuniorá o" iulpo'í

Lotes ProdutoslServiçosi

1.0000 PAH

1,0060 uN

255.0000

45.0000

255.0ú00

45.0000

SDa,losdofornecedor i g§revarproposto ,Nqgimpdmirsoposta I &t"ir I

vercão: t.l.ô.3Quôrtô, 30 de Janeiro de 200ê com.brEquipiano Sistemas -

?2
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0 arquivo foi gerado com sucessol

nfeftçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "FP552013-Ât-,lEXO2-ARQUIV0

tllGlTAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD on FEhl DRIVE, o qual será apresentado no

ENVELCIPE !t - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de LicitaçÕes da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárlrara/Pr Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail

licitacao@nsb. pr. gov. br

Prrposto gravada em C:\Proposta,esl l!l

4l

E-mail - licitacao@nsb.rrr. gov.br' - www.nsb.Dr. gov.br
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PAFHI- TIIbIBRADO ÜA HIMPRHSA E ÇOM O GÁ.RNMBO tsH üT{PJ
(Declaraçâo ê ser apresemtada fora do envelope)

ANEtrP V

DECLARAÇAO DE PLENO ATEÍ{I}TMENTO AOS REQUTSTTO§ DE FIABILITAÇÃ0

Frezados Senfeores;

inscrito no CNPJ no

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) . .. portador

da RG no.............. e do CPF no.............. declara que "Aúemde

Flenamenúe" aos nequisitos de l-labilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da l-ei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,

Assirratura
Hrnpresa
Representante Legal
Cargo
RG

0pF

E-mai! - licitacaorOnsb.pr.sov.b!' - www.nsb.or.sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

{Declaraçâo a ser apresentada fora do envelope}

AI'IEXS Vl

DEGLARAÇÃO COMPROEATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROETüPRESA OU
EMPRESA DE PEQUEI,NO PORTE

Pregão Presencial t{o §5/20Í3 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa... CNPJ
esta enquadrada na categoria............. ......(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

GPF

E-mail - I icitacaoíEnsb,Dr. gov.br - www. nsb.Dr. sov.br

?s
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ESTADO DO PARANA

PAPHL TIIbItsRAT}ü ÜA EfuTPRESA E TOM O §A.RIMEO DH GI{P"J

"Ary_EXo Vrl

Fnegão Presencia! No 55/2CI13 - SRP

DEcLARAÇÃo (nnr. zo, trNc. xxxut DA cF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNP.j sob no ,

por intermedio cle seu representante legal o(a) S(a). portado (a) da Carteira de ldentidade
r'ro rc do CPF no DECLARA, para fins do clisposto no

inciso V, do art.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nâo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega rnenor, a

partir de quatorze ano§, na condiçáo de aprendiz.

Locai e data,

Assinatura
Hmpresa
Representante Legal
Cargo
RG

GPF

E-maii - licitaca.oúànsb. pr. gov. bt' - www.nsb.Pr. Eov.br

?€)

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



rI§:ü§!r1.,

,W-^-Y

it*'i,
_-,..'-: r-.:_",,.

PR EFEI TU RA I'./1UI,{ I CI FAL

ruffiv& ffi&ruTA ffi&ffiffiAffi& c5?
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PAPHL TIIUtsRADÕ DA HIUPRHSA E ÇOM O ÇA,RIMtsO DE TNPJ

qtUe..xo VU!

DECLARÂçAO mr !00h!E!DADE

Pregão Presencia! l{o 55/2ü13 - SRP

A (enrpresa). estabelecida na

no ,.............., inscrita no CNP,,I

sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do pnocedimento licitatorio, sob a modalidade Pregão Fresencial f{" 55/2013 - SRP, instauraclo
pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firrnamos o presente.

Local e data,

Assimatura
Ernpresa
Representante Leçgal

Sargo
RG

ÜPF

E-mail - licitaca.oú)nsb,rrr.gov.bl' - www.nsb.pr.sov.br
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FAFHT TIIIIIERADO ilA HI'dPRHSA H GOITfl O GARIMtsO T}H Ç[,IPJ

ANEXO IX

DEGLARAçÃo nr FATos tmPEornvos

Fregão Presencial No 55/20'13 - SRP

estabelecicla

inscrita no CNPJ sob no Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação irrstauracla pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalldade Fregão Fresencial l{o 55/2013 - SRP, sob as penalidades legais, que
não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante l-egal
Cargo
RG

cpF

no

A
I lcl

:L

E-maii - licitacaori2nsb.pr. gov.br - www.nsb.Dr.sov.br
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ESTADO DO PARAT.IA

PAPHL TIIUBRADO DÂ EruIPRESA E COM O CARIMBO DE ChIPJ
(DeclaraçáCI a ser apresentada fora do envelope)

4nt-HX0 x

TERMO ÜE GREBENS!.AMEF{TO

Pregáo Presemcial tr{o SS120{3 - SRP

A ernpresa cr:m sede na CNPJ n.o

nepresentada pelo (a) Sr.(a) , GR.EDEh,ltlA o (a) $r.(a) _,
(üARGO), portador(a) do R.G. n" --.--*--_ e t.P.F. no _, para

nepresentá-la perante o Município de l.lova Santa Bárl:ara enr licitação na rnodalidacle Pregão
Fresenclal htro SSrí20'13 - SRP, para eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás cle cozinha e

clutrns para suprir as necessidades das secretarlas rnunicipais, podendo formular lances, negociar
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e clesistir de recuirsos ern

todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assisratura
Ernpresa
Representamte Legal
Cango
RG

ÇPF

Ohs: Docurnentos a serem apresentados junto Êonn o Termo de Cnedenciamento:

a) Ern caso de firma individual, o registro cornercial;
[:) Í{os demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contnato social em vigor);

c) Documento de ldentificaçáo;

E-mail - licitacaoá?nsb.rr. gov.br - www. nsb.Dr.sov.br
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ruffiVA ffiAruTA ffiAffiffiAffi&
060

ESTADO DO PARAÍ.{À

PAPHI- TIIbIBRAT}CI T}A EMIPRHSA E COM O GARIMBO DE CNPJ
(Declaração â ser apresemtada fora do envelope)

ANEXO XI

tIEcLARAçAO DE REGULAR!DÂ,rlE FTSCAL

Fregâo Fresencial hlo §SI?CII3 - SRP

(norne da enrpresa), com sede na

encleneço da ernpnesa), inserita no CNPJ sob o no

licitante no certanre acirna destacado, promovido pela

Prefeitura Íif,unicipa[ de l"Jova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal

infra-assinado, R.G. [,'lo que se encontra em situaçào regular
perante as Fazendas lrlacional, Estadual e Municipal, a Segunidacle Social (FGTS e t[.lSS), bemr

coíno atende a todas as demais exigências de habilitaçâo constantes do edital proprio.

Local e data,

Assinatura
Ernpresa
Representante Lega!
Cargo
RG
cpF

E-maii - I icitaca.oúànsb.rrr. sov.bi - www.nsb.Dr. sr:v. br
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ANEXA Xü

tutNUTA DA ATA DE REGI§TR0 DH PREçO tr{.o _ / - pnfiht$B

RHFEREI\{TH AO PNECAO PRESENCIAL hIO 55/20,!3 * PMI{§B

o nnun-ltcíPlo üE hdCIvA $ANTA mÁmgnma, com personatirJade
jurídica de direit<l 5:úhlioo interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-6ü, com secle na Rua
Walfredo Eittencourt de Moraes,22j/. - Centro, Nova §anta Eárbara - Faraná, CEP - 86250-000,
representada neste ato por seu Prefeito, Sr. ..., R.G. inscrito no
CPF sob. o no .......... doravante denorminado Órgão Gerenciador, em conforrnidade com as
Leis [oJ'10.520i0?, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal hlo

3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, ern face da classificação clas
propostas apresetrtadas no Fregão Fresencial hlo 55/2ü13 - SRP, homologada pelo Frefeitcr
ÍVtrunicipal RESOTVH registrar os preços para aquisiçáo de gêneros alimentícios, gás de cozinha e

outros para suprir as necessidades das secretarias n'runicipais, conforme especificado, oferecido
pela empresa (FORhIHÇEI)CIR.ÇONTRAT0#T&F{OME>, pessoa jurÍdica de clireito privado,

inscrita no Ct{FJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORI\,IECEDOR.CCII\JTRÁ,TO#T&ENDERECCIüOMPLÊT0>, neste ato representada pelo Sn.
(FORNECEüOR.CONTRATO#T&ilIOMEREPRE§ENTAtr{TE>, inscrito no CPF soh no.

<FORI{ECHDOR.COI{TRATO#T&CPFREPRF-SENTP,IITE>, RG no

<t"'OF{NHCEDOR.CCII,ITRATOf#T&RGRHPRESHNTAhT'TE>, doravante denomlnado Detentor da
Ata, curja proposta foi classificada, observada as especificaçÕes, os preço§, os quantitativos na

iicitaçâo supracitada, hern conlo as cláusulas e condiçÕes abaixo estabelecidas, tern entre sijusto
e contratado 0 que se segue:

CLÁ[J$[,'LA PRIMEIRA . DO OHJETO
Constitui ohjeto clesta Ata o registro de preços, a eventuatr aquisição de gêneros alimentícios,
gás de cozinha e outrss pftra suprir as mecessidades das secretarias n'runicipais, Gonforrne

especificado no AlllEXO l, que integra o Edital de Fregâo Fnesencial hlo S5/2CI13 - PMNSB,
independentemente cle transcrição. O Órgáo Gerenciador não se obniga a adquirir os itens
nelacionados dos licitantes vencedores, nern nas quantidacles indicaclas no ANEX0 l, podendo atrá

realizar licitaçáo específica para aquisiçáo de um ou de rnais itens, hipótese em que, em

igualclade de condiçÕes, o beneficiário clo registro terá preÍerência, nos termos do agt. 15, § 40, da

[-ei no 8.666/S3, reafirrnacla no art. 7ü, do Decreto no 6.906103.

rrÁtJstJLA $HGUr{DA - HSpHÇlFrÇAÇACI ü0 OmJHT0 E PRHÇOS REGISTRAmOS

< I TE tr\,| §. CO NTRATO#T>

CLAUSULA TERCEIRÁ . DA WGÊNGIA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Freços será de CI6 (seis) meses, a contar cla

assinatura do mesmo, corn validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário

Oficial clo Município de Nova Santa Bárbara.

cLArJs[JLA Q{JARTA - DA BOTÂçAO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitaçâo correrãs por conta da seguinte dotação orçamentária:
< DOTAC O E S. TO I,{TRATO#T>
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cLÁusuLA QIJIr{TA - DA VALIDADE t}OS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) mêses, a contar da assinatura
do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da
norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa tsárbara, não será
obrigada a adquirir o material referido 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 ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste oaso, o contraditorio e a ampla defesa.

cLÁ[JsuLA sExrA - Do cANcEr-ArurENTo DA ATA DE REGrsrRo DE pREçCI$

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu
registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
asseguracio o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar irnpossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadâmente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitaçáo dos fornecedores
para cancelamento dos preços registraclos deverá ser formulada com a antecedência cle 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 preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados

no rnercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo licitatório;
- por razôes de interesse público, devidantente motivadas e justificadas;

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

de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das concliçÕes estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do

cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram

origem ao registro de preços.

cLÁusurA sÉTrmA - DAs oERtGAçors un EffiPRE§A vENcEDoRA
0 Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as

especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo

solicitado pelo Orgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.

ftilanter-se rragular (documentação ohrigatoria rtâo poclerá estar vencida) na data do seu efetivo
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pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, rnontagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do
objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o
Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito,
efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de
responsabiiidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou
qualquer outro procedimento por parte do Órgâo Gerenciador dos materiais dentro do prazo da
garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bern como o
deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cLÁu§uLA orrAVA - DAS oBRTGAçoes oo MuNrcípto
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da Prefeitura, pâ!"a a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 55/2013;
- prestar as infornrações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentaclo pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas
pelo Órgáo Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,

de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes no

Af.lEXO l.

cLÁusuuA NoNA - DA AUToRTzAçÃo nARA AeulsrçÃo E EmlssÃo pns
AUTORIZAÇOES DE F0RNEGfiUENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
0 praao de entrega será de ate 05 (clnco) dias corridos, contados a partir da emissão cla

autorizaçáo de fornecimento ernitido pelo municÍpio.

CLÁT.,SULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DE ENTREGA
Os materiais deverâo ser entregues nos endereços a serem informados na solicitação de

fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga

inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer

responsabilidades.

OLÁTJSI..ItÂ DÉGIMÂ SEGUNDA * DO REçEBIMENTO
Provisoriarnente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "â", da Lei Federal 8.666/93;

Definitivarnente, nos termos do art. 73, irrciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgão Gereltciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
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especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da rnesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sLla
confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

ÇLÁU§UtA DÉÇIIUIA QUARTA - HÂs co}-IDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDA§
ü Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer 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 recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data
de entrega náo poderá 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

Codigo de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a troca irnediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das

especificaçôes conticlas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes,

sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

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

[.]áo contratar servidon pertencente ao quadro da Prefeitura, dunante a execução do objeto

contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Arjministraçáo da Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condiçÕes de habilitação e qualificaçáo

exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para

registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da
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CLÁUSULA DÉCIIUIA TERCEIRA - Do PAGAI,IENTo
Em até 30 (trinta) dias apos a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidão Negativa de Débitos junto ao lltlSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. hla existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização
por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá
constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa
Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Presencial n" 55/2013 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a correção nronetánia.

O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentaçáo de cópia autenticada ou via internet.
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Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 04112009, ao critério da
Administraçâo.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e náo assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou corneterern fraude fiscal, poderáo ser
aplicadas, conÍorme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançÕes,
a critério da Adtninistração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administraçâo da Frefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

" lmpeditnento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

" Cancelamento do registro na Âta;
u AdverttÊncia e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataçáo, que será aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
n Suspensão temporária 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, até que seja promovida a reabilitação perante a

autoridade que aplicou a penalidade;
o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Fública. A
aplicaçáo das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia 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.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execuçâo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguandados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sançôes:

, Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sohre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocada do item ern assinar a Ata de Registro de Preços;
c Multa de 0,3% (zero vírgula 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

contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados oficialmente;
n SuslrrEnsáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Adrninistração Púbrlica, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio

e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,

previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos

causados à Administração.
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 seráo aplicadas sem prejuízo das demais sançÕes cabíveis, sejam estas

adnrinistrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento sornente nos seguintes casos:

a) greves; 
15
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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 modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, talla de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente peln Município.

cLÁLlsuLA. BÉorMA sExrA - DAs DlspostçÕes rtnats
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Pnesenclal No 55/2013 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observància das disposições constantes das Leis no 1052012002,

l-ei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação náo

implicará direito à contratação. A beneficiária que ense.iar o retardamento da execução do seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
cornportar-se cle modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citaçáo e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de ate cinco anos, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou ern parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios,

defeitos ou incorreçÕes resultantes cla execução ou de materiais empregados.

cLÁusllLA DÉctMA sÉflMn - Do FoRo
Fica eleitçr o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de iida, será
assinada petos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

(Autoridade Com petente)
Órgão Gerenciador

<FORN EC EDOR.CONTRATO#T&NOM EREPRESENTANTE>

E m presa : Çomercio< FORI.J EC E DO R. CO NTRATO#T&N OM E >

CNPJ : <FORN ECEDOR. CONITRATO#T&CNPJ>

Detentora da Ata

E-mail - licitacaorOnsb.pr.gov.br' - www.nsb.Dr.gov.br
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O Municipio de FÍancisco BeltÍào, cstado do PâÍaná, l$crito
no CNPJ/MF sob o n'77.816.510/0001-66, com scde à Rua Oc-
taviano TeixeiÉ dos Santos, 1000, centro, toma público quer I- Fica
alterada a dslâ previsa pâÍa ôbetuÍa e julgamento pffi o dia 24 de
setembÍo dê 2013. às 09:00 homs.2- Pemanecem inalterad§ 4
demis @ndiçôes 6tabelecids no Edital.

irírclsco llsltúu, l:) de .,1ic3to Ce :01-J
ÀNTONIO CANTELMO }IETO

I\eI!iro

PR.EFEITURÂ MU}üCIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MIIN]CIPAL'U.O'*''fl STR,CÇÀO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

.urso qE Lr( rTrçÃo
pRf,GÃo ELf,TRôNtco Nr Íó4i2Írr3 - slp

A PÍefeituE Municipal de Cuampuâva afavés do Assessor
Especial de Cabinete, devidarente autorizado, tomâ público que fârá
realizar a Licitaçáo âbarxo:

MODÀLIDADE: Pregào N? ló412013 - ELETROIüCO
OBJETO: aquisiçào de balança digital e equipamentos de

infomáti@ - Recu6os IGD SUAS, ICD Prograda Bolsa Familia -
SecreBÍiâ Municipal dc Âsiqténcia Social.

TIPo DE LICITAÇÁO: Menor preço ' Unirário poÍ Lote -
Aquisição, amvés da Bolsâ de Licitações e L€ilôes do B8sil.

SUPORTE LEGÁL Lei Fedeml n". 10.520/02 Lei Federal n'.
8.óó6/93 e sus altmçôes posteriores e DeÍelo Municipal no
I t68/2006.

I{ECEBIME},ITO DAS PROPOSTAS: d§ 08:00 do dia 02
dç setembro de 2013 às 08:45 do dia 16 de s€tembÍo de 2013

ABERTURA DAS PROPOSTAS: à§ 09:00 do dia 16 de
setembro de 2013

INÍcto DA sEssÀo DE DISPUTA DE PREÇos: às 09:01
do dia 16 de setmbro de- 2013.

SITE DA AUDIENCIA PUBLICÀ: http://w.bll.oÍg.bÍ
PREGOEIRO: José EduaÍdo Râmalho Stroparc
INFORMAÇÕES: Dcpatamento de [-icitaaões e Conm.on

sito à Rua Brigadeirc Ro.hÀ,2,171 - 2o andaÍ - CEP] 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 - mmal 3110, de segundâ a gexta-feim da
I3h às l7h00m.

Para todas as refeÍôncifr de tempo seÍá obseryado o honírio
de tsÍâsiliâ (DF).

iju,rrsi,urva. :it il. 
^!(,slo 

d. 201 j.
LUCIANO CURY CRUZ

Ü.DlL" tc I-iailções !r toilÍrilo:l

RESUIíI' DOS DE JLILCAMENTOS
Pttf,cÀo EL[,'I'RÔNlco N'g 47l2C13

PROCESSO N' . 464/2013
A Prcgoeira Municipâl abaixo 6simdo, nomeado pela por-

tana 208/2013, toma público pam o conhecimenio dos inte.6sados, o
Rsultado de Julgamento da li.itaçâo em cpigofe, referente o dia à

"eventEl aquisiçào de eteriais de cnfemagem. R@u6o§: Atençào
Básicâ. Serehria Municipal de Saúde", @rcada pam 24 de julho de
2013 às l0h00m:

LICITANTT ADruDICÃIÁRIA: CIRÚRGICA LONDRI-
I'lA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: LOTES - 36 e ó4:

ICTUS COMÉRCIO DE PRODLNOS ODONTO HOSPI-
TALRES LTDA] LOTES 18, 19, 42, 56, 57,58, 59, ó0, 67, 6E, 69.
71, 7?, Ít0, 8r, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 98, l0l, l14, l15, lló,
I r 8, I r9, I 20, l2t, 122, 122, lZ3, 124, t25, 126, 127, l2E, 129, | 30,
1I, 132, l]3,134, 135, 136,137,18,39, 140, I4l. 142, 143,144.
't45,146,141,148, 149, 16l, 164, 165, 167;

MARIÀ HELENA VERENKA LOURES: LOTES - 06, 29,
49,50, lll, l12 e ll3:

MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - ME: LO-
TES - 05, 07, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 4r, 43, 51, 52, s3, 55, 62, ó3,
65, 66,19, 102, 103, 104, 105, 108, 109 e ll0;

MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: LOTES - 01,
08, t0, ll, 12, 13,14, 15,48,54,61,82,95,99, 100, 150, l5l, 152,

I53. 154. 155. 156, 157, 158, 159, 160, 16l, 162 e ló6;
NARKA DISTRIAUIDORA DE MEDICÀMENTOS LTDA:

LOTES - 03, 17, 20, 26, 21, 28, 30, 31, 32, 38, 40, 44, 45, 46, 7ó, 78

e 92i
NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÀO E LOGÍSTCA UT-

DÀ: LOTE - 77:
PLASM'EDIC COMÉRCIO DE MATERIAL PARÁ USO

MÉDICo E LABOFáTORIAL LTDA: LOTES . 16,33,34,31,39,
73, 14, 15, 81, 93 e 94;

(lu3Íôtluirvt 26 íit !i]l(t§1! d. 2()l-1.
KAROLINI TOKÁRSKI

PREGÃO ELETRÔNICO N' 14ôI2O13

PROCESSO N! . 76612011

LICITANTE ADruDICATÁRIA: OXIGÊNIO úPIDO DO
BRASIL GASES INDUSTRIÀIS E MEDICINÂI§ LTDA: LOTES -
01, 02, 03, 04 e 05.

{.i&ÍÍpoavâ, f7 dc âg,rslo dc lüj l.
EDUARDO JOSE RÁMALHO STROPÀRO

PRECÃO PRE§ENCIÂL N1 ]5/20T3

PÍocesso N' .407/2013
O Pregoeirc Municipal abâixo assinado, nomcado pela por-

taria 208/20ll,loma público pam o coúh@imento dos intqssdos, o
Resultado de Julgamento da licitação em epigrafe, Íeferente o diâ à

"Aquisição de equipamentos e matúiais pemanenles paa cozinha
devido à instalaçào da UPA - Unidade de Prcnro Atmdimento pm
Sereuria Municipal de Saúde. Reureo OÍdiná.io Liw", m&@da
pan 06 de junho de 2013 às 09h0Pm:

LICnANTE ADJUDICATARIA: DESERTO: LOTES - 01 a 45i

íiuanpuava. 6 dc ju.ht' L:§ 2al1i
LAFFITE GI,'IMARAES RODRICUES

FRECÁO PRE§ENCI-AI- N' 87/20!3

PROCESSO N! . 565,2013
O PÍegoeiÍo Municipal abaixo 6sif,ado, nomedo pela por-

taria 27412013, toma público psÍa o @nh@imento dos inbressados, o
Resulhdo de Julgâmerto da licitaçâo em epigmfe, refsente o dia à
"Aquisição de Equipâmentos de Ginástica. Recursos: Finsnceiros da
União e Ordinários (Liws) Exocicio. Secretdia Municipal de Es-
pones c Recreaçào", mrcada paÉ 20 de junho de 20ll às
09h00m:

I"ICITANTE ADruDICATÁRIA: ATTROS METALURGI.
CA LTDÀ ME: LOTE - 01.

CuJru,ur!3..:l d( re,ilJ.,,lr .;01 1.

EDUARDO JOSE RAMALHO STROPARO

PRIGÀO PR.f,SINCI,,!L Í.,Ii I22120I3

PROCESSO N! . ó5320t3
O Prcgoeire Municipal abaixo osinado, nomeado pela por-

taria 208/2013, toma público pam o @nh@imcnto dos intssados, o
Rsultâdo de Julgamemo da licitaÇào m epigtafe. refmnte o dia à
"Aquisiçào dc rnaterial de limpeza e utensilios de uso diário - Re-
cuso PACS PÍograme Agent6 Comunitários de Saúde - Sec.€taria
Municipal de Sâúde", marc.da pam 19 de julho de 2013 às
09h00mi

LICITANTE ADJIJDICATARIA: DESERTO: LOTE. OI.

(iu.Íapoava, 19 dc Julh. dc 2011.
LUCIANO CURY CRUZ

PRECÁÚ PRÉSENCIÂL Ni I25/:OI3

PROCESSO l.l! . 660/2013
O Pregoeiro Municlpal abaixo 6srnado, rommdo pela poF

raria 20E/2013, toms público pars o conh€imento dos intffisados, o
Rcsultrdo dc Julgaúénto da licitatào em eplgmfe, refieúte o dia à
"conlÍataçào dc êmpresa pam realizaçào de viagens pm cidade de
Ponta Crossa - Secretaria Municipál de Educaçào e Culrum. Re-
cusos: 57o sobÍe iÍbsfeÍências cotrtitucionais", marcada pam 22 de
julho de 2013 às l4h00m:

LICITANTE ADJUDICATÀNÀ: SCHMIDT PEDROSO
TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA: LOTES . OI, 02 E 03.

Corraputva, 12 (r: iulh! dr:01i.
LAFFITE GUIMARâES RODP.IGUES

PRÍCÃO FnE$f,NClÀl- N? r45l201i

PROCES§O N! . 75212011
O PEgoeiÍo Municipal abaixo 6sinado, nomeado pels poÍ-

teiâ 2?4/2013, Íoma pútlico pam o conhecimenlo dos interssados. o
Rsuludo de Julgménro da licibçào cm epigrafe, referente o dia à

"Aquisiçào de ar condicionado, aquecedores e dGumidificadorss pm
c Unidades de Saúde - Recumos PAB Prcgpma Atençâo Bási.a -

Secretaria Municipal de Saúde,, marcada para 29 de julho de 2013 às

09h00m:
LICITANTE ADIUDICÂIÂRIÂ: GEFERSON JUNIOR

WOGNEI: LOTES - 01, 02 E 03.

L:LrrafudYir..29 d\ !Jl.n, d( 2úli
EDUÂRDO JOSE RÁMALHO STROPARO

PREFEITURA I'íUMCIPAL DE IÁRANJEIRAS DO SUL

^\'!SO 
LrE Ll('l'IAÇÀO

},REGÁO PNISENCIÀL N' ó7i20I3. FMLS

tos relativos ao prcente Edital ssào objeto de consulE por scrilo ao
PÉgoeirc .o endereço indi€do no preáhbulo d6tc aviso, e scÍão
respondidas igudmmE poÍ 6crito, a sr mcmiúado a todos os
interessados que rcgitrarem a obtmção do EdiEl.

LamnJeln! Jc S!I-PR.29 de agos!) d.: 1011.
WILÍAN CLAY WÀCÍJÀK

I'l(!-1,'tlIi

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAPJLIJZ

.lv§q DE LlcrT^çio
CONCOTTii.ÔNCI^ N! [/2 T3.PMM

o Municipio de MaÍilw toaa público que faÍí reâlizâr, às
09 homs do dia 09 de ourubro do âno de 20^13, na Au Marilia n"
1920 em Marilu, Pâraná, BÉsil, CONCORRENCIÂ para Pavimen-
tsção Asfaltica, ob regime de emprcitadâ poÍ pÍeço global, tipo
mmor preço, por lote dâ(s) seguinte(s) obÍa(s):

A PstÂ T@nica, com o inteiro teoÍ do Êdital e *us res-
pêctivos modelos, adendos e anexos, podeú seÍ examinada no en-
dereço acima indicado a pmir do dia 03 de setembrc de 2013, no
horário @mercial e Má fom@ida mediante a aprcsertação do recibo
de pagamento no valoÍ dê R$ 80,00 (oilenta reais). No cdo dc
mpr6â com sde fom do Municipio de Marilu. a Pash Técnica
podeú sr âdquiÍidâ amvés do coneio, medimle o depósito do valoÍ
supÉcitado à conta n'16.977-3, agência 4146-5 do Banco do Brffiil,
Marilu - Paaná - Bruil. Quando da solicitaçào da mesma. a cm-
presa deverá anexar o compÍovante do deposito eferuado. Infoma-
Ções adicionais. dúvida e pedidos de esclar{imcnto deverào ser
dirigidos à Comissão de Licilaçõs no fldffiço acima mencionado -

Telefone/fu 44-3534-8000 - "e-mail" Iicibc@s_comp6@mad-
lu.prgoubÍ

L!(!iluz, lS ic (g(isro d! l0l-1.
EDSO}I TORRES DE OLIVEIRA

Prrsidqtr d{ C.ini.:.ic fc;mârer,!a,1. l-iri!{Õls

PREFEITURA MLINICIPAI DE MARINGÁ

Â!'tso DE LICTTÂÇÀO
TOIVIADA DE PREÇOS 1.1! 5l/2013-PMln

CcntmBçào de empr*a de engedhãia paÍa â extruçào d6
obr$ dc refoma e ampliâçào dâ Unidade Básica de Saúde Man-
dacaru, lmaliada à Rua Pioneiro Ignácio Gomcs. Lole 38. Zona 21.
nesh cidade de Maringá-Pr de acordo com s condições e spe-
cificações @ntidõ íesE edi§l e m ses mexos - SecÍetaia Mu-
nicipal de ObEs PriblicaV SEMOP Enftga dos Eúvclopes: até ijú

09:00 hoEs do dia 23 (vinte e rês) do mês d€ setedbrc de 2013.
AbetuÉ das pÍopostas: à§ 09:00 hoÍs do diâ 23 (vintc e rês) do mês
de setembro de 2013, na DiÍeto;a dc LiciuÉes - Av. XV de No-
vembÍo,701 - Cenro - 2". andu - Maringá-Pl A pdta técnica com
a docufienbção completa do ediral, anexos e dcmsis docuilentos
en@ntEm-se à disposiçào na Àv xv de Noveúbrc,701 - Cenro -
S@rchÍia Municipal de Recursos Maleriais. Âbastecimento e Lo_
gistica - Diretoria de LicibçiEs - 2'. Andar - no honáÍio ds 0E:00 às

,l:30 e d6 13130 às 17:00 horas ou atmvés do sile: M.maín-
ga.pí gov.bÍ-sedicos-licitâc06.

CARLOS RODÊP,N} PUPIN
I)íci!i1c,

Obieto: ContÉtâçào empíesa(si e/ou pesoâ(s) fisica para os Swiços
dc'Imnsprole Es@lar Municipal no Quadro Urbano e InlsioÍ do
Municioio dc Laranieiras do Sul.
Tipo Licitaçào: "Poi ltemilinha".
Àtedura dos Envclooes: thoomin do dia ll/09/2013
AuroMcào: Sirlene'Perein Ferets SvaÊ - PÍefeita Municipâl
InfomaÇões Sobre Edital: A integÍa J6te Edital e sus anexos es-

tarào diircniveis pam coroulta no Deparommlo de Liciuções do

Municioiô de Lara'niei6 do Sul, à rranir de 30 de agosto de 2013 no

hoíário'ncmal de éxpcdienre. Demàis informações ou csciaeimen_

PREFEITURÂ MIJMCIPAL DE NO''/À SÁ.NTA
BAPüAPÁ

^vl,§G§ 
Ds Llclr^çÀo

PRECÃO FNE§É!ÜIÀtr- N! [TNfi3 . gRP

Objeto: Aquisiçáo de gêncrcs alinretiicios, 8ás de coziúha e outros
para suprir o neccs:tdades das secÍetarias nrunifipais.
Tipo: Menor preço, poí ilem.
Réccbimento dos Envelopes: Aré às Ilhlomrn do dia 12'0912011.
Inicio do Pregào: Dia 1210912013, às 14:00 hoÍas
Preço núrimó: R$ 44.020,00 (quaÍ€nla e quatÍo mil e vinte Íeais).
lnfomações ComplementaÍes: podeÍào ser obtid4 cm hoÍário de
cxpcdicntc na Prcfõirura Municipal de Nova SanE Bárbara. silo à Rua
WãlfÍedo Bi(cncouí dc MoÍaes no 222. pclo fone: (0\x 43 1266-
8lOO), por Email: licitacaô@nsb.pr8ov.bÍ ou pelo sitc
ww-nsb.prgov.br

PRtrCÃO PRESEI,ICI^[. N! 5úi2O(3 ' 5RP

Obj€to: Aquisição de matcriais de consúução e outro§ pâü manu-
tençào das secretaris municipais.
Trpo: Menor preço, por item.
Réccbrmento dos Envelopcs: Ati às llh3Úúrn do did ll/0q/2013.
Inicio do Pregào: Dia ll/09,201.1. is 14:00 hoÍas.
PÍeço máxrmo: RS 226.c95.?2 (duenlos e vlnle e s(ls nril. no_

veccnlos e no\enla e ctnco rears c srlenta r dois cenlavos).

Lote Local do objeto Objclo Ouanndade e
tnidade Jc

PBzo de
execucào

UI Ruâs da Sêde do Pavrmenlação t9.u)t,t J m. õU

t2 Ruas da Sede do
Muíicíuio

rav!mentâcão ló.1/J.u6m, 180

Este documenb pod€ sr verificado rc eodqeço eletÍônico hnp://w.in.8fl.lrdMiildejfrrl'
pelo codigo 0001201 3081000282

Documento assinâdo digitslmmte confome MP t! 2.2W2 de 24/08n001' que institui a

lnfta6mtuÉ de Chav6 Públic§ BEsileiE - ICP-Br6il

abaixo
tariâ

eaÍ
Recusos Básica -
Saúde' de de 2013 âs 09h00nr:

Por-
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PREFEITI-]RA DO I\.íU}.]iciPIO DE MARINGÁ _ PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No.053/2013-PMM

em 26 de agosto de 2013

Objeto: Côrúratâção de empresa de engenhr,a pra a execuçâo dm otrras de reltrma
É mpkâçâo da Unidade Básica de 9a(rde lvlandacaru, localizada à Rua Pioneiro
igrácio Gornes. Lote 38. Zona 21. nesta cidade de Muingá-Pr, de acordo com
as condições e especificaçties corrndas neste edital e em sêus auexús - SecÍctâÍia
Murcipal de Obras àiblicas/ §EMOP Entrega dos Eruelopes: até as 09:00 horu
dô dia ?3 (vinte Ê tÉs) do mês de seterabro <!e 2013. Abertura dx propostas: às

09:00 homs do dia 23 (\,!nte e três) do rnês de setembro de 2C13, na Diretoria de
Licitações - Av XV de Novernbro, 701 - Centro - 2'. ande - Mdngá-Pr A Fasta
técnica cnm a dccumentaçâo completa do edital, mexos e demais drrcumenlos
encontrm-se à drsposição na Áv. XV de Novembrc. 701 - Centro - SecÍstaÍia
Muicipal de Recursos Materiais. Abatecimento e Logistrca * Diretoria de Lici-
tações - 2o.,Aodu - no hoÉrio das 08:00 às I 1.30 e da i 3:30 às 17:00 homs ou
aEavés do site: ws'w.manrga.pigov.br-sen icos-licitacoes.

Cadc,s Roberto Pupin
Prefeito Municipal

Ri 144,00 .79482e013

PEEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINOÁ _ PAFJ.NÁ
AVISO DE LICITAÇÀO

TOMADA DE PREÇO N'.054i2013-PMlt{
em 26 de agostc de 2013

Obieto Contrataçào de prolissioual ou etnpresa especiallada na árelde cngeúana
e/ ou rquiteirua paâ a pÍestação de serviços técnicos de elabomçào de Projeto Ar-
quitetônico, Complemeutres e demais el€mmtos recessírios para compcsição do
Prqjeto Bàsio, llojetc Legal e Projeto Executivo, detinados a refonna e mpliação
Centro Municipal de Eduoção lnfmtil José Pacheco dos Smtcs, lmliado na Rua
Nilo Alves dos Smtos. no 4ó5. Dâta 2ó, Qmdra I 34, Zona 39, Loteanento Madri.
nesta cidade de Mmngáy'PR., sendo: §londagem do Teneno (mpliação e construçào).

Leymtamento topcgráíico, plarmritrrco e âitrréuiÇo, Proleto Arquitetônim (básico

c legal), Prcjeto Estrutwal e Fundações, Pmieto Elétriço/Lógicâ/ Telefone/som/
Alame/SPDê." Proleto Hidrc-Smitário, DÍenagem de águas, PSCIP-Plano de

Segruança ContÍa lncêndios e Pânico (toda a edificaçâo - existente/a reÍbmil/a
ilrpliaÍ/i construlr). Memonarg Des,;ntivos e especiâcações tecntcas de todos os

projetos, Pimilha qBrtitativâ dos insumos e dos sen'iços (qwtitativos), crono-
grarna fisico-finmceiro; Detalhaneuto Arqriitetônico e Cornunicaçâo Visual e tátil:
Memorial DescritiYo e Câdenros de encilgos; Compatibiliação de todos projetos

e elem€ntos que coinpôem o kojeto Básico e Executivo - Confome Arexos I e I I,,
parte integmnte do prcsente ediial - Secretaia de Obas Púbiicc - §ElvloÊ. Entrega

dos Envelopes: ate I i4:00 horss do dia 23 (vint€ e três) do mês de selerrbro de

2013. Abertum dãs propostâs: m 14 00 hora do dia 23 (vinte e três) do rnês de

setembro de 2Cl 3, na Diretoria de Licitações - Av XV de Novembro, 701 - Centro

- 2'. mdr - Muingá-Pr. A pmta técnica com a documentaçâo cômpleta do edital,
anexos e demais documelrtos €ncontan-se à disposição m Av XV de Novernbro,
?01 - Centro - Secrelana }"Íunicipal de Recursos Materiais, Abãtecimento e

Logistica * Diretoria de Licilaçôes - 2o. Andar - no horário das 08:00 às I t:30 e das

I 3:30 às I 7:0C horas ou através do site: www.maringa.prgov.br-sewicosJicttacoes

Carlos Roberto Pupú
Prefeito Municipal

Rl â{0,0r} - 79483íâ0í3

fi Marnwíeiro

SÚMT.ILA DE PEDIDO DE AUTOR,IZAçÂO FLORESTAL
O Muni,:ipio de Mmneieiro, CNPJ n" 7ti.205.665/000i-01 toru púbiico que

ÍequeÍeu âo IAP - Instituto Arnbiental do Praní Autonaçâo Fiorestal pra
Desmate de 1,9ó626 ha, na propriedade denominada Area hstitucional Il da

Quarlra 145 - Loteamento Coopharnar U. no município de Mmeleiro, Parwá

R6 ?4,00 - 80õ60/20í3

$ l[fÍroselu*

HOMOLOCAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REF. PROCESSO DE LTCITAÇÃO N".46,2013
MODALIDADE: FREGÁO PRA§ENCIAL N". I8/20I3

Homologo o procedimer,to lisitatôÍio no.

46/2013, na modahdade PRECÀO PRE§ENCIAL sob o N" i8l2013, que tem como

finalidade a contração de srrpresa pra a aqursrgão 0i Veiculo nacronal, 0 knr para ser

uriliÉdo selo §etoÍ de Saüde, com Ísurrcs do REPASSE VIGIASUS stravés da RES'

OLUÇÀOSESAn' | 50/?013, ralizadoemdata2? deAgostode20l3,Adjudrcmdoviade
coneouêncra o obtero do m*mo aempres VOLKSWACEN tlO BRASILINDUSTRIA
F COüÉRCIO DÉ VEiCULOS AUTÔMOTORÊS no valor de R$ lo 0oo,o0 (kintÂ mil
rears), vencerioia do certme, uma vez que curnprido todu c exigêncic contidtr no

edital próprio

Miraselvr,29 de Agosto de 2013.

JOÂO MARCOS Ff,RRER
Prcfeito MuGiciPal

R3 ía4,00 - 8072í12013

fi Morueúes

PROCEDIMENTO LICTTATÓRIO N" O94/2OI3
PREGÃO PRESENC [AL, N' 3?/20t3
AVTSO Df, LICITÀÇÃO DESERTA

A Equpe deApoio e o htgoeiro do Mrulicípio de Müretes torra pirbiiÇo que ft)Íâ
declmdo DESERTQ PELA SEGUI.IDA YEZ,pela ausência de interessados na
licitaçáo, o Pregão Pre*ncial n'037/20 I 3, qu€ tsn por cbjero o Regstro de preços
para Aquisição de Gênercs Alimenticios que nâo contém glúten, m at€ndimento
à Seçretria Níuicipat de Educaçáo. paa o período de I 2 (dcze) meres, confonne
descriçâo nô AnÊxo I cue fae parte integrmte do Edital.

Morretes, 29 de Agosto de 2013.
JUAREZ FINHEIRO DOS SANTO§

Rl 36,00 - 8093080í3

ffi ,Norrn SrcrrÍn ílárltutrt

AVISODE LICITAÇÁO
pRncÃo pnF^§Ér§arÀr. N.0a§/2oÍr - sRp
Objeto: Áquisição de gêreros rlimentícíos, gás de cozinha Ê outros patâ
supril as necessidads das secretarias rnunicipais.
-[ipo: Menor preço, por itern.
Rececrre;rro dc: Envelop<s: Até Às l3hl0mio do dia l2l09i2011.
lnic!,r co Pregão: Dia 12.109/2013, às l4:00 ltorss.
Preço máxirno: 8 4.{.020.00 (quarêDts € quatro mil e vint€ r€âis).

ln&ffiASfr6lkmdnroCilA1ffi podcrão ser o::tiCas em honíio de experliente tra

Prefertura lvlurricipal de l.lova Íjanta Brbara. sito à Rua Walíiedo BittenÊoud de

liíoraes no 222. pelo fone: (Oxz 1? 3261-810(t). por Ernaii fuig56g,@41ffi9g;
!6 ou peic :ite grygg6[gg.1gg5$
Nova Santa Bárbra, 28/08/20 I 3.

Bduârdo ll'lorÍânher de Souea

Pregoeiro

['ortiliâ n' CsLi2c I t

AVISO DE I,ICITÂÇÃO
PREGÃOPRFSFNC[q.L]!" 056/1013 - SRP

Objero: Aquisição dc materisis de construção e outrcs para mât{tenção das

secr€târiâs municipais.
Tipo: lvlenor preço. por itm'.
Recebimento dos Envelopes: Até às l3h30min do dia lrl09l?0ll.
lnicio do Pregão: Dia l3109,2013' às l4:00 horgs.
Prcço máximo: BS 226.995,72 (dwentos e vinte e sis mil, novsentos ê

noventa e ciúco reais e seaenta e dois centavos).

&&6qfSÃea$Snd3gfgtffGs poderào ser obtidr er. horário Ce expediente ns

Prefeinua Municipal de Nova Santa Bárbsm, sito à Rm'iVslfredo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo fone: (0xx 43. 326ó-8100), por Emoil,LÊlJ3[AúnÂMLgqt'
§g orr pelo srte gg366g§ggg9l.!g
f{ova Smta Bárba'a, 28/08120 I ?,.

Edusrtlo Montsnher de Souza
Pregoeiro

Portariâ n" 056/201 I
RS 216,00 - 8035712013

AVTSO DE LICITAÇÂO
PRNGÃO PRTSNNCÍAT N' O5?/?OI3

Objeto: Contrâtaçio de empm espccielizadr em 8düitristrâção de

etágios pare studm{§ em excrcício de atividgds nas diversas áus da

ldministrsção púbtica municipal de Novr Senta Bárbare, mnforme lei no

6§3/2013.
Tipo: Maior Lanc€ ê Oíerta, oonstdermdo-se vencedor aquele que 3Presentar o

MAIOR PEBCENTTIAL OE DESCONTO sobre o total rrensal pago err Bolsa

Auxilio.
Recebimenro dos Envelopes: Até às l3h30min do dia l6109/2013.

Inicio do Prcgão: Dir l6/09/2011' às t4:00 horts'
Preço máxirno: RS 109.836,00 (cento € nove mil, oitoceúto§ € trinta e seis Íelis).

^LrÍnroaciieq-CÂnDlseeE,lsr?Á: poderão ser obtidas em horário de expediente nâ

hefeitua Mmicipal de l.lova Smta Bárbua, srto à Rua Walfredo Bittencoult de

Momes no 222, pelo fone: (0u.43. 32ó6-8! 00), por Email: iisrlÂs3súhshxffo&

!1 ou pelc site 94ry43!49995!5
l.lova Smta Bárban. 281082013.
Eduardo Mont*trher de Souz*
Pregoeiro

Ponma n' 05ó201 I
R$ 144,00 - 8054U2013

ffi.Fnm.rrm.r:tÍy

AVr§o DE l.rcITAcÃo
MODALtDADf,,: PREGÃO PRESENCIAL N. 972I2Ol.3

Peio presente, o tlunicipio de Pranacity. Esta<io do Pamá- laz saber que se

eücontÍa abe,'io picedimerto licitatório na Modalidade Pregão Presencial n.

O72I2AIJ, MENOR PREÇO *globel', para aquisição de 0l (um) veículo

auúomütor novGzÊro quilômetro para o Con*lho Tutelar, confonne Convênio

n.264t?013. fimado entre o Estado do Pmná. por tntennedio da Secrêtaria de
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JOSE FERREIRA MENDONÇA
CNPJ: 1 4.965.434/0001 -30
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS, N:343 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A Pref. Municipal de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial no 056/2013

A empresa JOSE FERREIRA MENDONÇA, com sede na AV
INTERVENTOR MANOEL RIBAS, N:343 CENTRO NOVA SANTA
BÁRBARA, CNPJ n.o 14.965.434/0001-30, representada pelo Sr. JOSE
FERREIRA IíENDONçA, CREDENCIA a Sra. NAIR SINGULANI, portadora
do R.G. no 5.981.358-9 e C.P.F. no 019.135.009-50, para representá-la perante
o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 55/2013 - SRP, para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, gás de cozinha e outros para suprir as necessidades das
secretarias municipais, podendo formular lances, negociar preços e praticar
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatorias.

Nova Santa Bárbara - PR, 06 de Setembro de 2013

ra [Mendonça
Jose Ferreira lt/endonça

Administrador
RG: 7.099.615-4

CPF: 769.264.009-20
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073
JOSE FERREIRA MENDONÇA
CNPJ: 1 4.965.434/0001 -30
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS, N:343 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA-PR

DECLARAÇAO DE REGULARIDADE FISCAL

A Pref. Municipal de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial no 055/2013

Jose Ferreira Mendonça, com sede na AV INTERVENTOR MANOEL
RIBAS, N:343 CEP: 86.250-000 - NOVA SANTA BARBARA-PR, inscrita no
CNPJ sob o no 14.965.434/0001-30, licitante no certame acima destacado,
promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por
meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. No 7.099.615-4, que se
encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as
demais exigências de habilitação constantes do edital próprio

Nova Santa Bárbara - PR, 12 de Setembro de 2013

ose erretra n

Jose Ferreira Mendonça
Ad m inistrador

RG: 7.099.615-4
CPF: 769.264.009-20

L
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