
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Rua Papa João XXIII 1086 - Fone/fax: 43- 3265-8300

CITIPJ: 7 6.29 0.659 1000 I -9 1 - e-mail : pmssa@am o rei ra. pr. gov. b r

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA
AMOREIRA, Estado do Paraná, declara para os devidos fins que utilizamos os

serviços da empresa BRENO JORDÃO EDITORA - ME (Jornal A CIDADE
REGIONAL), para publicação de atos oficiais com periodicidade de 3 (três) edições

semanais e confirmamos a qualificação técnica desta empresa.

Por ser a expressão da verdade, vai devidamente assinada por seu

representante legal.

São Sebastião da Amoreira -PR, 14 de Agosto de 2015.

AtencÍosamente,

Ims
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Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Puaíso
CMJ Nc 75. 832.170/0001-31 ESTÂD0 D0 PÁRAI,IÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-Ll5l - Cep: 86315{00

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

oeclnnnÇÃo oe penroorcroeoe e euelrncnÇÃo rÉcucR

A pREFETTURA MUNrcrpAL DE sANTo lrurônto Do peRlíso,
Estado do Paraná, declara para os devidos fins que utilizamos os serviços da
empresa BRENO .JOROÃO EDITORA - ME (Jornal A CIDADE REGIONAL), para
publicação de atos oficiais com periodicidade de 3 (três) edições semanais e
confirmamos a qualificação técnica desta empresa.

Por ser a expressão da verdade, vai devidamente assinada por seu
representante legal.

Santo Antônio do Paraíso-PR, í4 de Agosto de 20í5.

CbvisCoetono
CPF:0a2.558 279'sr_
SPAntonpdo Pororo

fl I

Atenciosamente
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Prefeitura ao fUunic
oNPJ/MF tf 7 5.825.828/0001 -88

AV. DR. DAVI XAVIER DA SILVA, tf 266- CENTRO- FONE: êJ)
CEP : 86.320-000-CO NG,ON H tN HAS-PARAN A

o presente.

355+1212

ATESTADO DE QUAL|F|CAçÃO TÉCNICA

O Município de Congonhinhas, com sede à Avenida Dr. Davi Xavier da Silva no 130,
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno devidamente inscrito no
CNPJ: sob no 75.825.828/0001-88, atesta para os fins que a empresa BRENO JORDÃO
EDITORA - ME (Jorna! A CIDADE REGIONAL), CNPF/MF no 10.172.879/0001-02, pessoa
jurídica de direito privado, sita na Rua Rio e Janeiro, no 125, Centro, na Cidade de
Cornélio Procópio/PR presta serviços de publicaçÕes de Atos Oficiais do Município de
Congonhinhas, com Contrato em Vigência, periodicidade 02 (duas) vezes semanais, não
havendo nenhuma reclamação de nossa parte, bem como nada constando que a
desabone em nossas relações comerciais
Sendo a presente expressão da verdade,

Congonhinhas, 14 de de 2015

POrtarta 28t89
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T,EIRNALA CIDADE
REGI(»NAL

Breno Jordão - Editora

Rua Rio de Janeiro, 125 - Fone: (43) 3524-1303 - Cep: 86.300-00O - Cornélio Procópio-PR
tNsc. MUNtc.12706 CNPJ 10.172.879/OOOI-O2

ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRTMENTO AS NORMAS RELATTVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 70, tNC. XXX!!! DA CF)

Pregão Prcsenclal No 36120í5 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa BRENO JORDÃO EDITORA inscrita no CNPJ sob no 1O.172.879t0001-02, por
intermédio de seu representante legal o Sr. BRENO JORDÃO portador da Carteira de ldentidade
no 4.624.414-1 e do CPF no 809.561.30968 DECLARA, para fins do disposto 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 notumo, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Nova Santa Bárbara-PR, 14 de Agosto de 2015

BRE EDITORA. ME
iretor Proprietário-D

RG: 4.624.414-1 CPF: 809.561.309-68

trí0,í?2,B7gloool'021

BRE}'IO JOROAO 
. EDITORA.IIIE

N

Rua Rio de Janeiro' L25
ôentro - CEP 86300-000 . ,

fornelio ProcóPio - ParanlJ
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Í,ERNALA CIDADE
REGI(»NAL

Breno Jordão - Editora

Rua Rio de Janeiro, 125 - Fone: (43\ 3524-1303 - Cep: 86.300-00O - Cornélio Procópio-PR
tNSC. MUNIC.12706 CNPJ 10.172.879/OOO1-O2

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Pregão Prcsencial No 36/20í5- SRP

A empresa BRENO JORDÃO EDITORA - ME, estabelecida na Rua Rio de Janeiro, 125 -
Centro, município de Comélio Procópio, inscrita no CNPJ sob no 10.172.87910001-02, Declaro, sob pena
da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial
No 36/2015 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas eshras.

Por ser expressão da vedade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara-PR, 14 de Agosto de 2015

BRENO EDITORA . ME
Breno Diretor Proprietário
RG:4.624.41 -1 CPF:809.56í.309-68

rio,í tz,glg/oooí.021

BRENO JORDAO. EDITORA.IUIE

Rua Rio de Janeiro, L25
Centro - CEP 86300-000

L.l 
C"méú Frocópio Paranll

ry
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GItrIRNAL

BRENO
^ Breno J

REGIONAL
Breno Jordão - Editora

Rua Rio de Janeiro,125 - Fone: (43)3524-1303 - Cep:86.300-00O - Cornélio Procópio-PR
rNsc. MUNrc.1270,6 CNPJ 10.1 72.879iOO01 -O2

ANEXO IX
DECLARAçÃO DE FATOS |MPED|T|VOS

Pregão Presencial No 36/20í5 - SRP

A empresa BRENO JORDÃO EDITORA - ME, estabelecida na Rua Rio de Janeiro, 125 - Centro,
município de Cornélio Proópio, inscrita no CNPJ sob no 10.172.879/0001-02, Declaramos, na qualidade
de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na
modalidade Pregão Presencial No 36120í5 - SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato
superveniente impeditivo de habilitarnos para a prcsente licitaçáo.

Nova Santa Bárbara-PR, í4 de Agosto de 2015

A CIDADE

EDITORA. ME
Diretor Proprietário

RG:4.624.41 -1 CPF:809.561.309-68

trí 
o.í T2,B7gl(}oo l .021

BREt'lO JORDAO 
. EDITORA.I'JIE

Rua Rio de Janeiro, 125
ôentro - CEP 86300-000 .

I Cornelio FrocÓPio ' Paranll

N
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JÊtRNALA CIDADE

REGTONAL
Breno Jordão . Editora

Rua Rio de Janeiro, 125 - Fone: (43) 3524-1303 - Cep: 86.300-00O - Cornélio Procópio-PR
|NSC. MUN|C.12706 CNPJ 10.172.879/OOO1-O2

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

.-. Pregão Presencial No 3612015 - SRP

BRENO JORDÃO EDITORA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 10.172.8791OOO1-O2, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr BRENO JORDÃO, portador (a) da Carteira de ldentidade no 4.624.414-1
e C.P.F. no 809.561.309-68, DECLARA, para efeito de participaçáo no processo licitatório Pregão
Presencial No 36/20í5, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro
societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro gmu de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e
Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara-PR, í4 de Agosto de 2015

BREN,
Breno

EDITORA . ME

- Diretor Proprietário
RG: 4.624.414-1 CPF: 809.56í.309-68

To,í l2,glg/oooí.021
BREl'lO JORDÂO . EDITORA.II/|E

Rua Rio de Janeiro, l2S
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO PRESENCIAL N.O 36/2015 - SRP

ENVELOPE No 02 - HABILITAçÃo

Ã*crDADE
REGIONÂL

Breno Jordão - Editora
Rua Rio de Janeiro, 125 - Fone: (43) 3524-13O3 - Cep:86.300-000 - Comélio Procópio-PR
INSC. MUN|C. 12706 cNPJ f O't72.879/OOO1-O2
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PREFElTURA MUNICIPAL ,

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: [ç,i!A.çê.9@.nsb.ptgov.bl Nova Santa Bárbara - Paraná

NOVA SANTA BARBARA 099

ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REANüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENWLOPES N" 1 E N'2

REF EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'36/2015 . PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
052/2015

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no 1 e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial no 3412015 -

(PMNSB) - Registro de preços para contratação de

empresa jornalística para divulgação de atos oficiais do
Executivo Municipal e dos órgãos participantes,
Legislativo Municipal e SAMAE - Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e quinze (2015), às 14:00 horas no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no

222, Bairro Centro, Nova Santa Barbara - PR, em sessão pública, sob a presidência da Pregoeiro

Sr. Fábio Henrique Gomes, RG no 10.149.089-0 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG no 9.144.227-2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG no

9.170.714-4 SSP/PR, designados pela Portaria n' 015/2015, para proceder o julgamento dos

envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão

Presencial n" 3612015 - destinado ao registro de preços para contratação de empresa jornalística

para divulgação de atos oficiais do Executivo Municipal e dos órgãos participantes, Legislativo

Municipal e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Aberta a sessão o

pregoeiro informou que protocolou os envelopes no 1 e n" 2 a seguinte empresa: BRENO
JORDAO - EDITORA - ME, CNPJ n' 10.172.87910001-02, representada pelo Sr. Breno Jordão,

portador do RG n" 4.624.414-1 I.VPR. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando

que o representante da empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos

no edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise do

envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade ao representante da empresa

presente de apresentar seu lance. Após a redução do valor apresentado o Pregoeiro declarou como

vencedora a empresa BRENO JORDAO - EDITORA - ME, CNPJ n" 10.172.87910001-02, que

apresentou proposta no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para o item 1,

R$ 550,00 (quiúentos e cinquenta reais), para o lote 2 e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),

para o lote 3, compatível com o máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise

dos documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos

requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o

prazo de l0 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o

prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o

objeto licitado. O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua

Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos,

lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da

comissão de licitação e demais presentes. ,r7





PREFEITURA MUN!CIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo no peneNÁ

100

Fábio Gomes

Elaine dos

Equipe de apoio

apolo

Jordão
Representante da empresa Breno Jordao - Editora - Me

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, 222 - 8(0yü43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br Nova Santa Bárbara -Paranâ
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REFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No 36/2015 - SRp

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia14 de agosto de 2015, às 14 horas, no prédio

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se o julgamento da

proposta e abertura da documentação apresentada na licitação na modalidade Pregão

Presencial no 36/2015, destinado ao registro de preços para contratação de empresa jornalística

para divulgação de atos oficiais do Executivo Municipal e dos orgãos participantes, Legislativo

Municipal e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Protocolou os envelopes

n' 1 e n' 2 a seguinte empresa: BRENO JORDAO - EDITORA - ME, CNPJ n" 10.172.87910001-

02, representada pelo Sr. Breno Jordão, portador do RG n" 4.624.414-1 l.l/PR. O pregoeiro

resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que o representante da empresa presente

apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório. Apos o

credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo a proposta de

preço, onde foi dada oportunidade ao representante da empresa presente de apresentar seu

lance. Após a reduçâo do valor apresentado o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa

BRENO JORDAO - EDITORA - ME, CNPJ n" 10.172.87910001-02, que apresentou proposta no

valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para o item 1, R$ 550,00 (quinhentos

e cinquenta reais), para o lote 2 e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para o lote 3,

compatível com o máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos

documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos

requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certame licitatório, conforme

comprovantes anexos.

Resolve-se encaminha

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as

Elai dos Santos

de ções

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43 266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

rao Jurídico para obter o parecer, e apos

as.

Nova Santa Bárbara, 1410812015.

na

Paraná-E-E-mails- - www.nsb.pr.gov.br
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14t08t2015

Ípo dc Sanção: Todos

Portal da Trarsparência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http ://www. portaltransparencia.gov. br 103
Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPR.ESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CErS)

O Cadastro Nacional de Emprêsas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
consolidar a relação das empresas e pêssoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Admlnlstração Pública. Salba mals

Consulta

CPFlCNPJ3 Iror?rr?r/ooo1{,

NomG,
NomG

R.zão Sodâl ou
Fant il.: fOpcionat)

Quantldade d€ rÊglitrcr êncontEdos: 0 Dats: I4108/2OLS l4t2it77

Dado3 dr P6sioã ou Emprêra Sandonãda Dados da Sanção órgão Sancionador

CNPJ/CPF Nomc I Ípo Data Final Nome do órgão UF

Pá91n. 1/1
ATENçÃo
Este cadastro visa dar publicidade às sanções adminlstratlvas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
das entidades que as prestaram, não podendo a Unlão ser responsablllzada pela veracidade e/ou autentlcldade de tals lnformações nem pelos eventuâis danos dlretos ou
lndlretos que delas resultem causados a tercelros.

* Designação do apenado, conforme lnformado pelo órgão sanclonador (publlcação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge signiflcaUvamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPFICNPJ

informados. O nome constante do cadastro da Recêita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sanclonado ou uma lnconslstêncla dos dados lnformados, Mals informações podem ser obtidas Junto ao órgão sancionador.

http//www.portaldatranspaÍencia.gov.br/ceis?cpGnpj= í0.172.879o/o2FW1-02&nome=&tiposancao= 111





14tOü2015 Cadastro lmpedidos Licitar e Contratar

TCEPR 104
N'( T'NE@EI@@EIM

Consulta de lmpedidos de Licitar

Pcrqulrr Impêdidoa dc Llcitai

Tipo documento

Nome

CNPJ V Número documento 10172879000102

Período publicação: de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

Pss{truísar

^IENtlU}.l ITEM ENTONTRAD()!

até

até

até

http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consdtarlm@idosWeb.aspx 1t1

a

) _l
L _*J

l
.--_.J





eEr
Município de Nova Santa Bárbara -2015

Claseifi cação por Fornecedor

Pregão 36/20í5

P4lim:lEquPm

Itcn Produtorsúvlço UN. Cbatiddo Statu3 Múe Pr€çoUnitárlo PreçoTotal Sd

@1 4669 Cütra14&êsnprsajúrdÍsücâ ME '12,@ Classifc* JORNALACIDADEREGIONAL 2.N,@

püa Fôicaçtuodujg4áodotodG G ác cfciais mitidos peloEEúiEda Mmicipdidado(aqs{idad6 deãqdG I strmp-blic* á ilimitda).

@ 66@ Csirat4edempÍBajúndÍstica ME 12@ Cl$sificdo JORNALACIDADEREGIONAL 550,@

BfCic4&sduJgaç&ôtodo6 G dG cíiciais sÍiüdos peloL€gislái\odaMuicipal (a qrstida&doüqü\c a sdsn Êôlic€dc éilimitdâ).

m @4 Cdüáqedefipíosajúndística ME 12@ Classificaô JORNALACIDADEREGIONAL 5@,@

gólic4b6 d\ Igaçe detodG c dG cúciÉis ilitidos p€Io SAMAE - SrúçoAfüsrp Muicipd de foua e Esgoto (a qrEtidade do íqui\os a síãn pólicadc ó ilimitada).

40.2m,@

27.m.m *

6.600,00 r

6.6m,m *

VALOR TOTAL: 4.N,@

Emitido por: Elaim Cristina luditk nâ \êrsáo: 5512 Í 14t@12015 14.21.45
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PREFEITURA MUNICTPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Depfo. Jurídico;

Desfino: Pref eito Municipol,

PARECER JURíD'CO:

Conforme expedienfe encominhodo o

esse Deportomento Jurídico dotodo de l4 de Agosfo de 2.015, visondo

emissõo de porecer sob os ospecÍos de legolidode do processo de

licifoçõo Pregdo Presenciol no 03612015 gue tem por objeto o regísÍro de

preÇo poro ControtoçÕo de empreso jornolístico poro divulgoçÕo de

ofos oficiois do Executivo Municipol e demois porticiponÍes (LegisloÍivo e

SAMAE - Serviço Autônomo Municipol de Aguo e Esgofo), conforme

soliciÍoçÕo do mesmo, posso o Íecer os seguinÍes comentorios.

Observo-se gue o processo foi iniciodo

dentro dos procedimenÍos /egois previsÍos, com cumprimento dos

exigêncios fixodos pelo Lei no 8.666193, inclusive quonto o indicoçôo dos

recursos orÇomentóios pelo setor compefente, sob peno de nulidode

do oto e responsobilidode de quem tiver dodo couso.

O processo possou pelo jurídico poro

onólise do modolidode licitotório e dionfe do informoçõo de que o

processo se destinovo oo registro de preÇo poro Controtoçõo de

empreso jornolístico poro divulgoçõo de otos oficiois do Executivo

Municipol e demois porficiponfes flegislofivo e SAMAE Serviço

Autônomo Municipol de Águo e Esgoto/ e sempre poro gorontir moior

competitividode, publicidode e tronsporêncio e obedecendo o

orientoçõo do Tribunol de Confos do Uniõo e do EsÍodo do Poronó,

houve o eloboroçõo do editol convocotório, seguindo o modolidode

sugerido por esse deportomenfo jurídico de pregõo eletrônico oL)

presenciol.

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelÊax (0xx43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/000í-60

E-mail: ponsb(@gglêsaefi - Nova Santa Bárbara - Paraná

Verifico-se gue o editol foi devidomente

publicodo junto oo órgõo oficiol do Município em doto de 02 de ogosÍo

de 2.015 e no Diório Oficiol do EsÍodo do Poronó no doto de 03 de

AgosÍo de 2015, cumprindo-se desfo formo o gue determino ort 2l do

Lei no 8.ó66/93, oguardou-se o prozo legol de no mínimo 08 (oifoi dios

poro dispufo no sisfemo morcodo poro 14 de Agosto de 2.015, onde

constofou-se gue se credenciou poro porticipor do certome openos 0l

(umo) empreso junto oo pregoeiro e ComissÕo permonente de

licitoçõo, sendo e,o: BRENO JORDÃO - EDTTORA ME , CNPJ N.o

t0.t72.8791000t -02.

O pregoeiro deu continuidode oo processo

com onólise do proposfo de preço e posÍerior liberoçõo do fose de

Ionces orois, onde houve o reduçõo do volor opresentodo no proposfo

iniciol. Após esse momento, o Pregoeiro declorou por vencedor o

empreso BRENO JORDÃO - ED'IOR A - ME, CNPJ n.o 10.172.87910001-02,

gue opresenÍou proposfo no volor de R§ 2.250,00 (dors mil, duzentos e

cingüento reo§ poro o item I, R§ 550,00 (quinhenfos e cinqüenÍo reois/

para o item 02 e o mesmo volor pora o item 03. Em seguido, procedeu-

se à onolise dos documenfos do empreso vencedoro e obseryou-se gue

o mesmo ofendeu os requisitos edifolícios, sendo portonto declorodo

hobilitodo.

Conforme instruído no referido processo, o

Deportomenfo de LiciÍoçõo reolizou consulto nos sifes do TCE Poronó e

do Codostro Nocionol de Empresos Inidôneos e Suspensos (CEIS), no

senÍido de verificor se o empreso hobilitodo nÕo esto declorodo

inidôneo poro porticipor de certome licitotório, conforme comprovonÍes

onexos.

Até o presente momento nõo hó

informoçõo do Comissõo Permonente de Licitoçõo do interposiçoo de

recursos odministrotivos ou iudiciois contro o procedimenÍo ern

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xxa3) 266-1222 - E-mail: plnnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: paugbÍ@O!Í!ê.capn.bl - Nova Santa Bárbara - Paraná

ondomento, rozõo pelo quolencominhe-se o outoridode superior poro

gue decido sobre o homologoÇÕo ou nõo do processo.

É o porecer, S.M.J

Novo SonÍo Bórboro, 17 de ogosfo 2.015.

no 48.857

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0lo<43) 266-1'222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná

108





10e
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peReNÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESEIYCIAL" n." 3612015 -

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

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 24l08l2Ol5.

Fo,blo Gomes
01s/201s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mai ls - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peReNÁ

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTcaçÃo
pnpcÃo PRESENcIAL N" g6l2oLs - sRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto (08) do ano de

dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito

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

Licitação Pregão Presencial n.o 36lâOLS, destinado ao registro de preços para

contrataçáo de empresa jornalística para divulgação de atos oficiais do

Executivo Municipal e dos órgáos participantes, Legislativo Municipal e SAMAE

- Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto, sendo ela: BRENO JORDAO -

EDITORA - ME, CNPJ n' 1O.172.879/0001-02, que apresentou proposta no

valor de R$ 2.25O'OO (dois mil, duzentos e cinquenta reais), mensais, para

divulgaçáo de atos oficiais do Executivo Municipal, RS 55O,OO (quinhentos e

cinquenta reais), mensais, para divulgação de atos oficiais do Legislativo

Municipal e RS 55O,OO (quinhentos e cinquenta reais), mensais, para

divulgaçáo de atos oficiais do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Agua e

Esgoto, totalizando RS 4O.2OO,OO (quarenta mil e duzentos reais), para que a

adjudicaçáo nele procedida produza seus jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL-
Lei n" 660, de 02 de abril de 2013.

TERMO DE CANCELAMENTO DO LOTE 065 DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO N.O O3O/2015

REF: Pregão Eletrônico N.'í712015

o lvrutilcÍpto DE NovA sANTA eÁneRRA, com
personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua
WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste
ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n" 4.039,382-
0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10 e a

empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob no. 00.802.002/0001-02, com endereço à Estrada Boa

Esperança, 2320 - CEP: 89160-000 - Bairro: Fundo Canoas,
Rio do Sul/SC, neste ato representada por seu procurador,

Sr. Maicon Cordova Pereira, inscrito no CPF sob no.

015.886.939-70, RG n' 3.242.195 SSP/SC, celebram o
presente instrumento de Termo de Cancelamento do lote
065 da Ata de Registro de Preços n' 030/2015, em

decorrência do Pregão Eletrônico N.' 1712015, mediante as

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Considerando a alegação da empresa ALTERMED
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, iNSCritA NO

CNPJ sob no. 00.802.00210001-02, fica cancelado a partir

desta data, o registro de preços efetuado através da Ata de

Registro de Preços n' 030/2015, do lote 065 - CEFALEXINA
sOMG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 60 ML.

CLÁUSULA SEGUNDA
Para firmeza e validade, o presente Termo de Cancelamento

foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de

lido e achado em ordem, será assinado pelo Órgáo

Gerenciador, representado pelo Sr. Prefeito Municipal e o
representante da Detentora da Ata.

Nova Santa Bárbara, 25 de agosto de 2015

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Maicon Cordova Pereira
Representante da empresa Altermed Material Medico

HosPitalar Ltda

Prefeito Municipal

-

PREGAO PRESENCIAL N" 36/2015 - SRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto (08)

do ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu
Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação
Pregão Eletrônico n.o 3512015, destinado ao registro de
preços para eventual aquisição de uniformes para os
servidores municipais, a favor das empresas que

apresentaram menores propostas, sendo elas: GHC
UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP, CNPJ n'
10.242.46610001-57, num valor de R$ í0.883,49 (dez mil,

oitocentos e oitenta e lrês reais e quarenta e nove centavos)
e ROSA LAURA LICITACOES LTDA - ME, CNPJ n"

11.969.918/0001-60, num valor de R$ 6.í89,32 (seis mil,

cento e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), para
que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e

legais efeitos.
Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto (08)

do ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu

Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Presencial n.o 36/201 5, destinado ao registro de
preços para contratação de empresa jornalÍstica para

divulgação de atos oÍiciais do Executivo Municipal e dos

órgáos participantes, Legislativo Municipal e SAMAE -

Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto, sendo ela:

BRENO JORDAO - EDITORA - ME, CNPJ n'
10.172.87910001-02, que apresentou proposta no valor de

R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), mensais,
para divulgação de atos oÍiciais do Executivo Municipal, R$

550,00 (quinhentos e cinquenla reais), mensais, para

divulgação de atos oÍiciais do Legislativo Municipal e R$

550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mensais, para

divulgação de atos oficiais do SAMAE - Serviço AutÔnomo

Municipal de Agua e Esgoto, totalizando R$ 40.200,00
(quarenta mil e duzentos reais), para que a adjudicação

e eÍeitos

DocunÉnlo assinado pol certiúcado
Digital - Nova Santa Barbarâ Preleitura lllunicipal;
95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é

tarêntidâ desde que visualizado atràvés do sitel
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Dar ciência aos interessados, observados as
prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Munici

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto (08) do
ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu
Claudemir Va!ério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Eletrônico n." 3712015, destinado ao registro de
preços para eventual contratação de empresa para

prestação de serviços de oÍicinas pedagógicas, a favor das
empresas que apresentaram menores propostas, sendo

elas: PAULO ROBERTO MOREIRA, CNPJ n'
11.214.84010001-73, num valor de R$ 2.652,00 (dois mil,

seiscentos e cinquenta e dois reais) e ANA PAULA
TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME, CNPJ n"

12.119.539/0001-43, num valor de R$ 39.271,20 (trinta e
nove mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos),
para que a adjudicação nele procedida produza seus
jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valério

PreÍeito Municipal

W +re*
TERMo DE ADÉSÂO COMPLEi,ENTAR À RESOLUçÃO SEgA

NO 434i2014 INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESNMEilTO DO

PRoGRAMA DE OUALIFICAçÃO OA ATENçÀO PRIMÁRIA -
APSUS

O Prog€m. dr Ou.lif6Éo ds At oçâo Primári. à Saúdo - APSUS,

dliênvolv!-s @mo uma pollliÉ do gowíno 6tad6l, inútituindo we novs lôgic.

p.É r oÍganiaçáo da Atsiçáo Primáris â Seúd€ (APS), m 6tEiüalMto da.

rslaçÕor êntrc o E8tâdo € os Municlpiq o Íortalrcircnio dB epecidadê! do

ilbtência c d€ 06tâo,-c@ ü.t ! I impl.nl,rçào dt. Rodot dc Atlnçào à SalSc

(R S).

Cm ba* no! objetivo! d. íoÍtslê6í a stEnçâo prlrÉria â r.údê s su
pgpll d. ordlnadon de dmair nlvqi! ú .tcnçáo do tilboa; gu.lifÉr o a@
ê E €pecil.d. í@luüva d@ üstm!! múirPait do súd.; .di@lrí ê @.olrdar

s! R€d6 dr AtênÉo à Saúdo, M a íinalk !dô dê daí @pctsr à. .xpÉd.tiva! o

l1.6lilada da populaÉo na pÍdoçâo . culdado à §úde, €tÍuturm-lc 6
mporenta do PÍograma APSUS: '1. OusllÍÉÉo dâE Eqlipa! dr í'Boçao

pdmgú e o.t atógi. S.údo da Êtmllh; 2. lnvotlim.nto. êm culiôio p.É aa

€quipo. d. APS; t, 3. lnEtiíHtol om inír&stuhrn do @fos po mio do

rcpaôse do Eue. so! municlpior, o, dl3tÍibui9âo do 6qulp.mntG, quo wplim
a€& e Í@lutividâdg da atsnçlF A §uda.

O r.pgÉs d. rscu[6 p.ro o tÍansport snitário. dc quo tírtr o ln€ttlvo

dê lnv*ütMb do AFSUS. .slá íggul8luEdo PeL RoroluÉo do S.crctÍio d.

E tldo ds S!üde do Psreôá n' 43,a/201.t, pda fer ao Jot ! .s @Éo s
hunidpid dovom simr o p.@nt! Íamo da Adaaào

cúusuL^ r - oa aDEsÃo cotPLExENÍAR

O Muniolpio do Nov6 Sants Báíbsro. poí mio do Fundo Municjpsl ds Saüdê,

ieíito no CNPJ/MF o" 0E.Eí.896/0(X,í-6E @ntird.íúo e mloibrt çao do

municlpio 9dgrênlB quânto ao intêr6s de gdqui.ií EÍ@lo ônib$ r nG tôm6 da

W t?*-tlÉ

Rd&çào SE$ n'312/2015 q@.ftêrcu e R6duÉo SESA n'ay201a
R ÍIRCA o TÉRrrO p.ía r impl.nbÉo do trrnso& snüíio do P.ogÍânrâ dê

Oulíic.çao ô Àcnçto Ptuâtu a S.úd. - APSUS F€ o rro d. 2014, n.

cúuguLA I
Íod.. s. clÉu3!h. m3bnEs & ÍERMO OE ADESÀO ebbrdo.m 2122014
pa@,[€m halt6Íadâ! a retifiedrr pú osla lnalrumento.

E. D.É í@á do q@ íd rdudo. aimm 6b inlhmnto êm 02 {du65) v6s

da tualhí e íormr, pe6 qu€ sutu Beugiuddi@8 c lggaii ãÍeitos.
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PREFEITU RA t\í U N ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 100/2015- PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 36/2015 - PMNSB

O MUNICíPP DE NoVA SANTA BARBARA, com personalidade jurÍdica de direito púbtico intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n"
4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante denominado Orgão Gerenciador, em

conformidade com as Leis N' 10.520102, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial N0 36/2015 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar

os preços para contratação de empresa jornalística para divulgação de atos oficiais do Executivo Municipal,

Legislativo Municipal e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto, conforme especificado,

oferecido pela empresa BRENO JORDÂO EDITORA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob no. 10.172.87910001-02, com endereço à Rua Rio de Janeiro,'125 - CEP: 86300-000 - Bairro: Centro,

Cornélio Procopio/PR, neste ato representada pelo Sr. Breno Jordão, inscrito no CPF sob n0.809.561.309-68,

RG n' 46244141, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo

estabelecidas' 
aLAUSULA 

'RTMEIRA. 
Do oBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para contratação de empresa jornalística

para divulgação de atos oficiais do Executivo Municipal, Legislativo Municipal e SAMAE - Serviço

Autônomo Municipal de Agua e Esgoto, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão

Presencial N0 36/2015 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. 0 Município de Nova Santa Bárbara e os

orgãos participantes não se obrigam a contratar os serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitação especifica para contratação de um ou de mais

itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do art.

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

CLAUSULA SEGUNDA- DO ORGÃO GERENCIADOR E ORGÃOS PARTICIPANTES

0 órgão gerenciador será o Município de Nova Santa Bárbara. Os orgãos participantes serão o Legislativo

Municipal e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto.

CLAUSULATERCETRA- ESPECTFTCAçÃO DO OBJETo E PREÇOS REGISTRADOS
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ITENS

Lote Item Codigo

do

produto/

serviço

Marca do
produto

Lote

001

4669 Contratação de empresa jornalística

para publicação e divulgação de

todos os atos oÍiciais emitidos pelo

Executivo da Municipalidade (a

quantidade de arquivos a serem
publicados e ilimitada).

JORNAL

A

CIDADE

REGION

AL

MESES 12,00 2.250,00 27.000,00

Lote

001

2 6603 Contratação de empresa jornalística

publicação e divulgação de todos os

atos oficiais emitidos pelo

Legislativo da Municipal (a

JORNAL
A

CIDADE

REGION

MESES 12,00 550,00 6.600,00

I
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\

Descrição do produto/serviço Unidade

de

medida

Quantidade rreço

.rnitário

Preço total

1



I



PREFEITURA MUNICIPAL
, 115NOVA SANTA BARBARA

CLAÚSULA QUARTA. DA VIGÊNCA

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

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário OÍlcial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUTNTA- DA DOTAÇÃO OnçAUENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

01 - Legislativo Municipal;

00'l - Câmara Municipal;

01.031,0020,02002 - Manutenção das Atividades do Legislativo;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

02 - Executivo Municipal;

001- Gabinete do Prefeito;

04.122.0040.02004 - Manutenção da Divulgação OÍicial;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iurídica; 190

0.2.076 - Recursos Ordinários Livres - Recurso do Tesouro (exercício corrente);

10.01 .17 .122.0480. 2. 038 - Man utenção das Atividades Ad mi nistrativas;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídlca.

CLAUSULA SEXTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6,906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, o Orgão Gerenciador e os Orgãos Participantes, não serão obrigados

a contratar os serviços reÍeridos 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 beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA SÉflMA. DO CANCELAMENTO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

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

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

deÍesa:

2
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quantidade de arquivos a serem
publicados e ilimitada).

AL

Lote

001

3 6604 Contratação de empresa jornalÍstica

publicação e divulgação de todos os
atos oficiais emitidos pelo SAMAE -

Serviço Autônomo Municipal de
Agua e Esgoto (a quantidade de
arquivos a serem publicados é

ilimitada).

JORNAL
A

CIDADE

REGION

AL

MESES 12,00 550,00 6.600,00

IOTAL 40,200,00





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em Íunção da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

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

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

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

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

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

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

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições 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.

CLAUSULA OTTAVA - DAS OBRTGAÇÔES DA BENEF|C|ARIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Prestar o serviço adjudicado estritamente de acordo com as especiÍlcaçoes descritas no Termo de Referência -
ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à prestação dos serviços, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto;

CLAUSULA NONA- DAS OBRTGAÇOES DO MUNTC|PTO

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- rejeitar os serviços prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

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

CLAUSULA DÉC|MA- DA AUTORTZAçÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados mediante contrato que será

firmado entre a Beneficiária da Ata e o Orgão Gerenciador e/ ou entre a Beneficiária da Ata e os Orgãos

Participantes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIME]RA- DO LOCAL DE ENTREGA

Os exemplares deverão serem entregues na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua Zacanas Lemes

Gonçalves, n' 436 - Centro e no SAMAE, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, n' 340 - Centro e em pelo

menos 10 (dez) pontos públicos no município de Nova Santa Bárbara a serem definidos.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA

Os exemplares deverão serem entregues em até 24 horas apos a publicaçã0.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, 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), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas

"â", "b" e "c" do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituidas a titulo de

substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de debitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco,

agência e o No da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 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'36/20í5 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária

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

reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLAUSULA DÉGIMA QUARTA- DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, de acordo com as especificaçÕes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Prestar os serviços nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitaçã0.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador ou pelos orgãos participantes,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes

sanções:

. Advertência;

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

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

o Multa de 0,3% (zero vírgula kês por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor correspondente ao Íornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

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

por prazo de até 05 (cinco) anos;
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Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor 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 beneficiária da Ata,

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

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

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Íreqüentes 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, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

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

Município' 
.LAUSULA DÉcrMA sExrA. DAS DrsposrÇoEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 36/20í5 e as propostas das empresas classificadas em

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

observância das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações

pertinentes' 
.LAUSULA DÉcrMA sÉTrMA. Do FoRo

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a

participantes.

da Ata e encaminhada copia aos demais orgãos

Nova Bárbara, 27t08t2015.

Prefeito Competente

4,039.382-0 SSP/PR

Empresa: Breno Jordão Editora - ME

CNPJ: 1 0. 1 72.879/0001 -02

Beneficiária da Ata

PREFEITURA MUN!CIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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empresa para forneclmento de internet banda larga, a favor

da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela:

GOPEL TELECOMUNICACOES S.4., CNPJ n'

04.368.865/0001-66, no valor de R$ í7.548,56 (dezessete

mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis

centavos), para que a adjudicação nele procedida produza

seus jurÍdicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério

OBJETO - Registro de preços para contratação de empresa

jornalística para divulgação de atos oficiais do Executivo Municipal,

Legislativo Municipal e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de

Agua e Esgoto.

VALIDADE DA ATA: De2710812015 à 26/08/20í6.

BENEFICIARIA DA ATA: BRENO JORDÀO EDITORA - ME

CNPJ sob n".10.172.87910001{2, com endereço à Rua Rio de Janeiro,

125 -ÇEP:86300-000 - Baino: Centro, Cornélio Procópio/PR.

RESPONSÁVEL JURíD|Co: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR

n'48857.

ESPECTFTCAçÃo DO oBJETO E PREçoS REGISTRADoS

lMunicipalde Água e I

lEsgoto 
(a quantidade del

larqurvos a serem 
I

lpublicados e ilimitada). I

TOTAL 40.200,

00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.O 101/2015 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNEO N" 37/2015 - PMNSB

119

OBJETO - Registro de preços para eventual contratação de empresa
para prestação de serviços de oficinas pedagógicas,

VALIDADE DA ATA: De2710812015 à 2610212016.

BENEFICIARIA DA ATA: PAULO ROBERTO MOREIRA

CNPJ sob n". 1 1 .214.840/0001 -73

Rua Armando Michelato, 480 - CEP: 86300-000 - Baino: Conj. Fortunato

Sibim, Comelio Procópio/PR.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR

n" 48857.

DO OBJETO E REGISTRADOS

OBJETO - Registro de preços para eventual contratação de empresa
para prestaçáo de serviços de oficinas pedagógicas.

VALIDADE DA ATA: De2710812015 à 2610212016.

BENEFICÁRA DA ATA: ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS

SANTOS - ME

CNPJ sob n". 12.119.539/0001-43

Rua Piracicaba, 184, Casa - CEP: 86360-000 - Baino: Vila Santa Maria,

Bandeirantes/PR.

RESPONSÁVEL JURíD|Co: Angelita oliveira Martins Pereira, oAB-PR

n'48857.

E REGISTRADOS

Documnto assinado por CeÍtiÍicado Digital - Nova Santa
s5561 080000160-AC8árbara PrefeituÍa Municipal:

Nova Santa Bárbara - PR, 27 de Agosto de 2015 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: 58312015 -l7l

Prefeito Municipal

nerenente lo pnE

o

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.Pr.gov.br

AÂ1 ÔN
^l 4,00 2.652,00

00

7
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1 4669 Sontrataçâo de

".mpresa 
jomalistica

cara publicação e

iivulgaçáo de todos os

atos oficiais emitidos
pelo Executivo da

l\ilunicipalidade (a

quantidade de arquivos

a serem publicados é

ilimitada).
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empresa lomalísüca
publicaçao e divulgação

de todos os atos oficiais

emitidos pelo Legislaüvo

da Municipal (a

guanüdade de arquivos

a serem publicados é

lilimitada).
ô.600,0

c

Contrataçáo de
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de todos os atos oficiais

emitidos pelo SAMAE -

ServiÇo Autônomo
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