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12.3. A efetivaçáo da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebirnento pelo forneeedor da Nota de Empenho ernitida pela
Prefeitura.

12.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçôes da Ata de
Registro de Preços, lráo retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço
registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

12.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraçÕes,

obedecidas às dlsposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, ern decorrência de eventual
redução daqueles praticados no nnercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

12.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na

análise c'la solicitação, dentre outros cnitérios, a Prefeitura adotará, alérn de ampla pesquisa cle

preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo
Federal.

12.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

1?.8. A deliberação de cleferirnento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze)

clias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o

trâmite do processo de revisão de preços.

{3. DA V!GÊhIC!A
13.1. O ptazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário

Oficialdo Município de Nova Santa Bárbara.

í4. DAS OBRTGAÇÔES On ADJUDTCATÁRIA
14.1. A Adjudicatária obrigar-se-á a:

14.1.1. Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçÕes descritas no

l-ermo de Referência - ANEXO l, bem como no praeo estabelecido e quantitatlvo solicitado pela

Frefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
14.1.2. Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de Preços;
14.1.3. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisiçâo que se

verificarem defeitos resultantes da fabricação, validades, montagem ou ainda que estejam em

desacordo corrt as especificações deste edital;
14.1.4. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, clecorrentes da aquisição do
objeto;
14.1.5. Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou
substituí-lo, quando o mesnro demonstrar defeito, efetuando CIs necessários ajustes ou reparos
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sem ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que
os danos causados náo sejam de responsabilidade da Prefeitura;
'14.{.6 Para os materiais e ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo
remanescente a partir da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento)
do prazo tota! da validade;

{s. Do cANcEt-AtulEhtTo DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
15.1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.

15.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido quando:
- comprovar estar impossibilitado de cunnpnir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

15.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antececlência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no item 22, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa da Prefeitura, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercacJo;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo licitatorio;
- por razÕes de interesse público, devidamente motivado e justificado;
- 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 condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

15.4. A comunicação do cancelarnento 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.

16. DO CONTRATO
16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os

seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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16.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota
de Empenho, ou recusar-§e a cumprir o objeto adjuclicado, será convocado outro iicitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesrnas condiçÕes
propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cai:íveis previstas neste Edital.

í7. DAS GONDICÕES GERAIS A SEREM ATEhIDIDAS
17.1 . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(âo) oherlecer às seguintes exigências:
17 .1.1. Fornecer material e ou produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de
preços, a partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
17 .1.2. Os materiais e ou produtos cotados deven'l ser novos e de qualidade;
17.1.3. Para os materiais e ou produtos cotados que tenham ptazo de validade, o prazo

remanescente a paftir da data de entrega náo poderá ser inferior a 8Ao/o (oitenta por cento) do
prazo total da validade;
17 .1.4. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

especificações constantes do presente Edltal e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
17.1.5. Efetuar a troca imediata do material e ou produto entregue, objeto desta licitação, que

estiver fora das especificações contidas na proposta, ou ern que se verificarem víciog, defeitos ou

incorreçôes, sem qualquer ônus para a adquirente.
17.2. O licitante vencedor fiçará obrigado a:

17 "2.1. Executar o objeto nas condiçÕes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

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

contratado;
17.?.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver prévia

autorização da Administração da Prefeitura.

18. DO PRAZO DE ENTREGA
18.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partirda autorização

de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será

imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

í9. DO LOCAL DE ENTREGA

19.1. Os produtos deverão serentregues nos endereços a serem informados nas solicitaçóes de

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

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

20. DO RECEBIMENTO

20.1.1. Frovisoriamente, nos termos do art. 7lJ, irrciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;

20.1.2. Definitivamente, nos termos do a*. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado.

2A.2. É ressalvada a Prefeitura a devolução dos materiais, se estes nâo estiverem dentro das

especificações exigidas na licitação confonnre especificaçÕes neste Pregão Presencial ern

especial o seu ANEXO l; bem como do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos termos

do edital, arcando o fornecedor cCIrn os custos da devoluçáo.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cçntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
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20.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mesma pela Frefeitura, sendo sua confirmação definitiva condicionada
à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos rnateriais e ou produtos, relatórios ou
outnos documentos qLNe se fizerem necessários.

2,!. DO PAGAMENTO
21.1. Êm até 30 (trinta) dias apos a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da Certidáo Negativa de Debitos junto ao INSS e Ce*ificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS.
21.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora
do depósito, e/ou outros dados indlspensáveis para a efetivação do pagamento.
21.3. A Prefeitura 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 deste Pregão Presencial.
21.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sern que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.
21.5. O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do ll,!SS,

Certidão Negativa de FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia
autenticada ou via internet.

22. DO VALOR
22.1. O valor total estimado para esta licitaçáo será de R$ 226.995,72 (duzentos e vinte e seis
mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme Anexo I -.
Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo conl o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

23. DAS SANÇOES ADMTN|STR^AT|VAS

23.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a

proposta, forem os 1.o colocaclos de cada item e náo assinaresr'! a Ata de Registro de Preços, não

cunnpnirem os prazos de entrega, cornporta!'em-se de nrodo inidôneo, fizerem declaração falsa ou

cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os
procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolacla ou

cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura
ltllunicipalde Nova Santa Bárbara pelo infrator:
I - lrnpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipoteses de
inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas.
V - 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 deterrninantes da punição ou,

aincla, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

23.2. A aplicação das penalidades ocorrerá apos a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

23.3. Nlâo será aplicada multa se, ccln'rpriJvadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
foiluito ou motivo de força maior.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brárbara Paraná-
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23.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cunnulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do
1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso,
até o rnáxirno de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estirnado da contrataçáo, além do
desconto do valor correspondente ao fornecin'rento não realizado pela detentora da Ata, recolhida
no prazo nráximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
lV * Suspensão temporária do direito de pafticipar de licitaçáo e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
23.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
23.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital náo exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos

causados à Administração.

25. DAS DTSPOSTçÕES rrruruS
25.1. Nenhuma indenizaçào será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

25.2. Recomendam-se aos licitantes que estejarm no local indicado no preàmbulo deste edital,
para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com antecedência de 15

(quinze) rninutos do horário previsto.

25.3. E obrigatoria a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos
de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
25.4. tla contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-âo os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.
25.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente normal na

Administraçáo da Municipal.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. eov.lli - www.nsb.or. gov.!I

24. DAS OBRTGAçOES OO ORGÃO GERENGTADOR
24.1. Caberá ao Órgáo Gerenciador:
24"1.1. - quando necessário, permitir o livre aÇes$o dos funcionários do Detentor da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega do Objeto referente ao Pregáo Presencial;
24.1.2. - prestar as informações e os esclarecirnentos, atinentes aos Objetos, que venham a ser
solicitados pelo Detentor da Ata;
24.1.3. - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais e ou
produtos, apresentado pela licitante venceclora;
24.1.4" - rejeitar os Objetos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes
passadas pela Órgão Gerenciador oLr com as especificaçÕes constantes do Ato Convocatório, effr
particular, de seu ANEXO l.

24.1.5. - solicitar que sejam substituídos os objetos, que não atender às especificações constantes
no ANEXO L
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25.6. Para agilizaçáo dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os licitantes
farão constar em stta documentação: endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da
pessoa indicada pana contatos.
25.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenizaçâo, podená ser:
a) adiada a alrertura da licitação;
b) alteradas as condiçôes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do ar1.21da Lei 8.666/93.

26. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAI.:
26.1. ANEXO I - Termo cle Referência;
26.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
26.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
26.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
26.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitaçáo);
26.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatoria de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte

26.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
26.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
26.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
26.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
26.11. ANEXO Xl - Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e Demais Obrigações
Flabilitatorias;
26.12. ANEXO Xll- Modelo de Ata de Registro de Preços.

27.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 possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.

Nova Santa Bárbara, 28/08/2013

*.#^Eduardo her de Souza
Pregoeiro

Po 11

Emrna ado
cos 0s

o Antonio Bortotti
Secretario r.!e §erviços Públicos Externos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova
E-mail - i icitacaq@nsb.pr.eov.br - r.vvlllJsb.pr.eov.br

Santa Bárbara Paraná.-

_-.,/r/9*#t%,
Simoni adaíecYaa Braz de Lima

Secretária de Educação, Esporte e Cultura
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Êo;;'
Fernanda Ba!dini Rainieri

Secretária do Bem Estar Social e do Trabalho
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pRegÃo PRESENcIAL No 56/2019

0jg

ANHXCI I

TERMo DE REFERÊr{cra

Í. Bo Objeto e Valor Máximo

í.í A presente licitaçáo tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
rnateriais de construção e outros parâ mântltençâo das secretarlas ntunicipais, conforme
especificações e quantitativos abaixo relacionado.
í.2 O valor máximo global e de - R$ 226.995,72 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e
noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

ESPHCTFTCAçÕES DOS PRODUTCIS / pREço EST!MAH0:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 272, Centro, Fone 43. 3266.81 00. CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-maii - licitacaor@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr. gov.br

l-0TE: 1-Lote001
Item Códígo lrlonre do procluto/serviço Quantidade Unidade Preço

máximo
Preço
nráxinrt:
Iotal

ffi

1 670 Areia de barranco 180,00 69,00 12.420,00
?_ 1652 Areia Grossa, limpa isenta

matéria orgânica, sern presença
de impurezas como: ciscos, folhas
e carvão.

150,00 M3 91,00 13.650,00

? 7677 Areia média limpa, isenta matéria
orgânica, sem presença de
impurezas como: ciscos, folhas e
carvão.

I 5,00 UN 91,00 1.365,00

.+ 2CI59 Arrebite Pop 6mm x 25rnm 100,00 UN 0,30 30,00
Ã §uzb Azulejo esnraltado liso 20 x 30

cm, Pl4, cor a definir
100,oCI Ma 12,90 1.290,00

h 2405 Batente de cedrilho 13cm x 0,70
cm x 2,15 m

8,00 UN 60 2A 481,60

'7 ?51 0 Batente de cednilho corn 'tr3 cm
0,80 x 2,15 m

15,CI0 UN 6C) 2ü 903,C)0

5030 Braço lP Tipo BR-1 1 mts 20,00 UN 39,00 780,00
CI 5033 Cabo elétrico de alumínio 4x1 16

nrm, todos encapados
100,CIo MTS 9,30 930,00

10 2539 Caibro de madeira de cambará 5
x 5 cm tamanho a clefinir

100,00 UN 5,30 530,00

11 5624 Cal liga, 20 kg 150,00 sA0(f 7,80 1 .170,00

12 2475 Canaleta sextavada com fita
dupla face

232,00 M'IS 5,CIo 1 .160,00

13 2445 Cano Galvanizado % com 6 rn 1ü,0ü BR 50,üCI 500,00

14 2474 Cavadeira,Aço maciço conl
socadeira 1x 1,75

2,AA L't\,t 198,oCI 396 ,00

15 2544 Cimento (tipo Argamassa AC ltl) 135,00 UN 25,00 3.375,CIo

prcduto/
servico

M3
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16 5625 Cinrento com 50 Kg CPII E 32 15Ct,00 SACO 25,1 0 3.765,00
17 1 885 Conector der. Cunha tipo A lP e

Ramal ü2x2,5mnt
50 0ü LJN 3,97 198,50

18 5123 Digestor biológico - barrica
contendo 30 pacotes de 250 grs
cada

10,00 UN 1.500,00 15.000,00

19 5622 o de polietileno conr ilhós
cada nretro 4x3 nretros

8,00 UN 63,00 504,00

2A 1 886 Esticador leve para cabo de aço
de 1", gancho x olhal

s,00 L'N 56,00 33ô,00

?-1 50§6 Forcado lmperial c/ cabo de
madeira I dentes

6,00 I.JN 22,70 136,20

?? 5227 Forro de cedrilho lanrbril 150,00 M2 40,00 6.000,00
23 1 299 Grama Esmeralda cortada- posta

no local
5.000,00 UN 6,10 30.500,00

?4 5071 Guincho Manual para cabo de aço
de Tração mimina de 400k9

00 t.,N 148,00 'tr .184,00

25 22?2 Haste para telha de ax nit com %
x 35 cm, completa

100,00 L.'N U cln 90,00

26 5228 Haste para telha eternit 50,00 UN ü,80 40,00
27 2624 Janela de Aço linha silenfort de

correr com grade quadricuiada
massa externa com divisão
1,24x1,50x0,14 numero de folha
04

5,00 L.IN 320 t 00 1.600,00

28 2622 Janela tipo Basculante em chapa
dobrada e=15cm 2,00x1 ,20

2,00 tJN 22A,00 440 t 00

29 2750 Junta de dilatação para forro de
PVC com 6 m

50,00 MTS 4,10 2A5 00

30 5243 Lage para forno com lajota (j0,00 TVITS 36,00 2.160,00

31 1 963 Luva para Tubo Galvanizado Yz 14,00 UN 15,50 217,40
?? 2CI04 Madeirite com 14 mm em chapa

de 2.20 x 1 .10 nr
30,00 UN 4? 0CI 1.260,00

J,5 2374 Mangueira de PVC pretaYe" 200,00 MTS 0,60 120,00

34 5477 Manilha de Concreto 1,00 m x 40
cm

200 0CI UN 52,00 10.400,00

35 5078 Manilha de Concreto 1,00 m x 60
crn

100,00 UN 1 15,00 11.500,00

36 5080 Manilha de Concreto armado 1,00
x 1,00 m

6,00 LJN 411,00 2.466,00

37 2281 Marreta de aço forjado de 5 kg
com cabo de madeira

?,00 UN 50,00 100,00

38 5229 Meia cana de cedrilho 10,00 M S 2,1A 21,00

39 5085 Multímetro digital para medir
voltagem, bateria conl 12 volts

1t- t 00 UN 17,50 35,00

40 2051 Óculos de segurança lentes em
policarbonato com tratamento
anti-riscos. Abas laterais de
proteção, armação preta e hastes
reguláveis. Acompanha cordão de

00 LIN 8,50 51,00
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segurança, cor incolor
41 5088 Pá coftadeira tipo vanga

qua<lrada largura 200mm aitura
275nrm com cabo

6,00 LJN 18,70 112,20

42 2357 Parafuso para eternite com
vedaçâo de 12 cm

100,00 L,!N U 40 40,00

43 2144 Parafuso para madeira 12 mm x
2.5 cm

50,00 UN 0,37 18,50

44 2326 PedraYz 170,00 M3 ei5,00 11.050,00
45 1654 Pedra no1 50,00 fu13 65,00 3.250,00
4t) 231 I Pedra no2 20,00 M3 65,0C1 1.300,00
47 2251 PEDRISCO 50,00 M3 65,ü0 3.250,00
48 5094. Pistola pulverizadora 300W ar

plus Splay 110 V
1,00 LIN 420,00 420,00

4§) ;r?50 Fo de Pedra 50,ü0 M3 65,ü0 3.250,00
50 1610 Ponteiro sextavado de 12" 3,00 t.,N 0,60 1,80

51 2822 Porca redonda 5/8" 200,00 UN 0,21 42,04

52 5245 Porta corta fogo dupla 1,60 mts 2,00 UN 2.542,00 5.084,00
53 1

'79
1 Porta de embuia encabeçada 1.00

x 2.1ü m lisa
16,00 IJFd 129,00 2.ü64,0C)

ç,Á SbZJ Pranchão de eucalipto de
0,5x0,20x5,00 mts

1.500,00 MTS 14,00 21.000,00

LL
!, LJ 1 699 Pregos 26 X 84 universal 150,00 KG 8,50 1.275,A0

Íí6 52ri3 Quaclro cle clisjuntores com 12
lugares

2,00 UN 95,00 190,0ü

57 22S1 Registro de pressão de metal3/r"
com acabamento

4,00 IJN 25,50 102,00

ÃQ 2CI07 Ripão de madeira de carnbará 2.5
xScm

1.100,00 MTS 2,40 2.640,00

59 51 ü5 Selante de Foliuretano Gr 41,00 Uf\,1 13,50 553,50

60 21 80 Tábuas de pinus de 2.5 x 30 cm x
3m

11,00 M3 700,00 7.700,00

61 5107 Talhadeira tipo SDSplus
20mmx250rnnr

6,00 t.tN 9,22 55,32

ri? 51 08 Tambor para fechadtira externa
Stam

55,00 I.JN 12,74 700,70

p*1 23ü5 Tampa de concreto redonda para
fossa com 1,50 m

10,00 UN 101,00 1 .010,00

64 489 Tarnpa FVC p/ tubo 1Yz" 100,00 Llt,l 0,90 90,00

65 5248 Tampão circular de ferro fundido
T125 Plágua pluvial

10,00 t.,ht 48V 50 4.875,00

§b 1 921 Telha Romana 2.500,00 L'N 1,25 3.125,00

t]/ 2509 Tijolo Cerâmico comum, conforme
norÍna da ABNT

15.000,00 UN 0,29 4.350,00

tiri 2442 Tinta emborrachada para
demarcação, lata com 18 lt cor a
definir

20,00 LATA 315,00 6.300,00

bU 56?6 Torneira elétrica 220 volts - 550
wats

10,00 UN 165,00 1.650,00
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7A 2214 lTorneira Metálica cutlaYi' 16,00 UN 10,65 170,40
't1 51 10 lTorquimetro cle eslalo 72" 1,00 ur{ 1 '10,00 110,00
72 511 1 lTrado / perfurador de terra de 20

lcm conr cabo galvanizado e 02

lalongadores cada

53,00 159,00

73 511? lTrena longa corn fita de flbra de
lvidro largura 12.5rnm x 50 m conr
lcaixa aberta

1,00 LIN 22,54 22,50

v4 5116 lTrincha dupla 3Yz" 5,00 UN 4,90 24,54
75 2317 lruuo Galvanizad o Yz compr. 6

lmts.
UN 70,00 700,00

v6 2889 lVátvula hydra de metal 1 1t2 com
lacabamento

15,00 UN 191 ,00 2.865,00

77 5246 lVaso sanitário acoplado (com
Icaixa) válvula dupla

8,00 uhl 27A,OA 2.160,00

78 1 BSB lViOro Aramado para reforma
lcolocado

5,00 M2 210,00 1.050,00

79 24?1 lVOro canelado para reforma
lcolocado

45,00 UN 80,00 3.600,00

80 ?453 lViaro tipo fantasia para reforma
lcolocado

5,00 M2 80,00 400,00

81 2414 lViga Ce madeira de cambará 5 x
ItO cm tamanho a definir

300,00 MTS 7,20 2.160,00

82 2185 lVista de porta de cedrilho 28,00 JG 22,A0 616,00
83 2400 lvitrô basculante 0,80 x 0,80 2,00 Utl 75,00 150,00

TOTÂL 226.S9S,??
2. PRAZO DE ENTREGA

2.1 CI prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da
soiicitação de fornecimento pelo Departarnento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara.

3. VALIDAOE
3.1 Para os produtos cotados o prazo de validade remanescente a partir da data de entrega náo
poderá ser inferior a 89o/o (oitenta por cento) do prazo total da validade;

4. DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS
4.'l Os produtos deveráo ser entregues nos endereços a serern informados nas solicitaçÕes de
fornecimento, eÍTr 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 nrateriais e ou produtos será efetuado por uma comissão

ou servidor nomeado pelo Prefeito Municipal.

6. rhrFoRMAÇOES ADICTCINATS

6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de

Licitaçáo.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rP 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-maii - I ic itacao@n sb. pr. gov. br - gy1u4sb.pt gsy-bg

l''oo l'-

110,00
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EntTÂt ue pmeçeÕ pREsEiliflAL hro s6Í20,r3 - sRp

AI\IEXC) Ii - Ê\RQI.JIVO DIGITAL DE r]ROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se corn o norne;
PP56201 3_Ah,NEX02_AR8UlVO BIGITAL tlE pROPOSTA.esl

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E -ma i I - üçitasas@!úp1.galb_I - vr w w. n sb. n r. go v.-bl
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESEilICIAL hüO 56/20,!3 . SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenohimento de proposta encontra-se com o nome:
FP5620Í 3-AN EXOS-PROGRAMA D E pRHHt\tlc l"ll M ENTÕ DE PRoPosTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacaor@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.eov.br
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ANffiE..!.Y

HntTAL ne pneca0 pRHsEl,tctAL F{o 5s/?013 - sRp

ANEXO tv- tNSTRuÇôrs eARA eREENCHIMENTo DE pRoposrA

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

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome Pp5620í3_ANEXOS_PROGRAM,A DE

PREENCHIMENTO DE PRCIPOSTA.exe e urn arquivo digital de proposta com o nome PP§62013

-ANEXO2-ARQUIVO 
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

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

CD) e colocado no Envelope ll o mesmCI arquivo PP562013_ANEXO2-ARQUIVO DlGlTAt DE

pROPOSTA.esl. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

pp56201 3_ANEXO3_PROGRAMA IIE PREEhICHIMENTO DE FROPOSTÂ.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

--.'-'i
Clique no botáo ;:i

Aiquivc de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Biírbarq Paraná -
E-maii - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

LDle Co Lote

arquivo dr Proposte

! íd'r^:
! [É ian

lglsão: !.1.8.3liiluiÍjiônc 5i5iÊr0às - r,;wn,eqt:içtrano,con,[:rQueita, 39 de -!ãnsiro de 2Í10.q

/ll

A

i.-oles



*'a

ii*::,-:..".-.,:
-...._:.. r_l_.._.

PR EFEI TU RA IVIUN I CI PAL c 46Í
hTffiVA SAruTA ffiAruffiAffiA
ESTADO DO PARANA

E localize o arquivo PP5620{3_ANEXO2_ARQL,!VO DIGITAL DE PROPOSTA.esI.

Serão liberadas as opçÕes para cadastramento das pnopostas e dos dados cadastrais:

Clique no botão

Vai abrir a janela:

Preencha os campos, lembrando que os campos corn (*) são de preenchirnento obrigatorio.

Clique no botáo

Abrirá a janela

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-maii - I icitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr. gov.br

Ns Lüte None do Lota

ErtidaCe

f'*ffi'5 ['-_-roàÊí iProcesso dispersalPidÇitúà Mmichd de ltixxã

LAgl ! Pro,jut,:sêerviios ]

!.le Licitaçã,: ãxercício Moddidade

S Daaoc do lonoce,Jrr Sí lnruimi prcpmta §ú §"i,

Versão;1,r.0.3Qucu tô, ll0 de ldrreirú de 20CIl! Eíluiglànrr lristeÍmri - vllvrv.aquipisnr,rr,m,tr

Nome'

lAV BBASIL

l-iciadc -

Jrareona

iJosé Cortado

i&-,a BÊtvesÊrilürtg

Corrrplemenlo

0airro

Fax Cahl,rr

19s.sssg-ssss9

f'E':! is62oo-ooo

i$^es§sss/ddi$àí*- 1 
ssssgsssg

]Agencia 1f 348-íi-"BB

UF , CE;)

cámFot obrigatirios

ffi fecha

llonc do conlador

itBlPoRA

'[alelotr

Fe.rso,r
r- iÍ,:;ira i; luríCiceiEMPflESA TESTE

Endarago' Nrimero *

ü1i*'*-

;ESPLANADA

F-.nrai

ísesss-gss§_--_--
I elelona do contôdor

I conplas@enpeededa com h

til.lP.t ' lnscdgão Estadrral

ÚÊ i [*to DaL: do abortura
ry'!r-...---,-r.
IPH w! I 11 -t2 !31/üim00, "-'1, { I

[isdLas hilâáíi'is
'B.lnt,o Agêncie l,lorr,a

t

ftt nudo* do lorrrer:etlor i

..t
Arquiro ,je Fropo:ta

I

lrccriç'ão Muricipoí

írrrrrs*--""-

lss-ssss.ssss lss.ssss.ssss

Cid*de



Nome'

lAtP;ôn,

Cidade'

icidàde Tôt

Íelelona

NECPF

lsss.sgs.sgssg fssSsss

[ó1i'd-'--'-

Eerro

i99-9s9s-99999

F;l lBs2oooooo

Núr,ertr Corndencrrlo

UF - CEP

camçor obiigalórics

representarta@enpÍesôteste.com. bÍ

iJosé Santos

Erdaeço

iCentro

E-moil

iie..,
.....: r,.1.,. .
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão $& !rnprirnir ptopr-rsta

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

ffi Grevar çrroposl,l. 
I

Se o preenchimento estiver correto, será aplesentada a janela

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 2?2, Centro, Fone 43. 3266.8 I 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-maii - licitacaor@nsb.pr. gov.br - vrww.nsb.pr. gov. br

r-.otet

T

AÍquivü ílL. PÍúpüelô

lFrccesso disptnsa

Enlidarle hledali.Jadr

25Í.otrD8

48.0000

ú01

PÍ€çú Íot8l ô Lote: 300,m0ú

2Rt. 637'191 25t-0it00 Fabrica 1

46,0.'rD0

NrLicIüção Exscício

l*--ffiir T-**ffi'iPÍdÊituÍà Murrcipôt dc lbipoíã

i-útes Prc.Jrfos/Saviçm i

1,0000 P,jR

1,'.1000 ut§

255.0000

45,0000rto? gEEVtç0 DE MÂC DE oBRA N.t'flqTUPÂ D0 üont

# §ravo É,roposta ffi §o,É lnr1xhir rxupostr i

'lrers:io: :.1.c.3E4ripiôno Sid,erna§ - www.eqúplano,conr.br

$ Do,Jos rlo [c,rnecettor

q$rts, 30 dB Jileiro de i.0rl6

üi r*n", I

-.ilC:\PÍoposta.esl
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0 arquivo foi gerado corn sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP562013-ANEXO2-ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresêntado no

ENVELCIPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitaçóes da

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

I icitacao@nsb. pr. gov. br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacaoídnsb.pr. gov.br - www.nsb.or. qov.br

Froposla Eravado ern f ;\PruÊrr:sta.e*l !l!

"U
l:;-=;;:;=:ll! c)K il
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FAPET TIII'IERÂDO DA EffiPRESA E GOM O CARIMBO T}E GhIP.J

(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃ0 DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTL|TAÇÃO

Frezados Senhores.'

inscrito no CÍ.'IPJ no_por
interrnédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) , portador

da RG no.............. e do CPF no.............. declara que "Atende
FlenamenÍe" aos requisitos de Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei
Federal no 10,520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,

.Assinatura
Empresa
H,epresentante Lega!
Gargo
RG

GPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná-
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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FAPEI. TIMBRADCI DA EMPRESA E COM O CARIMtsO DE GhIPJ

{Declaraçáo a ser apresentada fora do envelope}

AhrHXO v!

DECLARAçAo CCIMPROB,ÀTORIA DE ENQITADRAMENTo COMo MTGROEMPRESA 0[J
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Fregâo Fresençial NC'SfiíZCI'|3 - SRP

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

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

cpF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - 1içitagqo1@[úp1.Cad11 - www. nsb. pr. qo v. br
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ESTADo uo pmnltÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

Pregão Presencial No 56120í3 - SRP

DECLARAçÃO (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores:

inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado (a) da Carteira de tdentidade
nOtt e do CPF no DEGLARA, para fins do disposto no

inciso V, do art.27 da Lei Federal no 8.6§6, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não ernprega menor de dezoito anos Êm trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega rnenor de dezesseis anos. Ressalva: eÍxprega rnenor, a
padir de quatorze anos, na condiçáo de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Hmpresa
Representante l-egai
Cango
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná-
E-maii - I icitacao@nsb.pr.eo v.br - www.nsb.pr. gov.br
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ESTADO DO PARANA

PAPEL TIIbItsRANO DA HMPRESA E ÜOTÚ O GÂ,RIffiBO BE CNPJ

AhIHXO IX

DEctARAÇÃo pr FATos lmPeorrtvos

Pregão Fresencia! No 56/2013 - $RP

A.

na.

(empresa) estabelecida

, ['........'.....',
inscrita no CNPJ sob no Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial F,lo 56/2013 - SRP, soir as penalidades legais, que não
ocorrêu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Ernpresa
Representante Legal
0argo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.b{
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PAPEL TIIMBRÂT}O DA EII/IPRESA E GOM O CARIMBO DE GNPJ

{DeclaraçFlo a ser apresentacÍa fora do envelope}

ANHXO X

TERMO DE GRHDENGIAMENTO

Pregão Presencial tr{o 56/2013 - SRP

A ernpresa , corn sede na CIdPJ n."
nepresentada pelo (a) Sr.(a) CREDE}ICIA o (a) Sr.(a) _,

e C.P.F. no(CARGO), portador(a) do R.G. no

054

para

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 56/2013 - SRP, para eventual aquisição de materiais de construção e outros para

manutenção das secretarias municipais, podendo formular lances, negociar preços e praticar

todos os atos inerentes ao certarne, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
licitatórias.

Local e data,

Assinatuna
Empresa
Representante Legal
Çargo
RG

CPF

Obs: Docurnentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:
a) Em caso de firma individual, o registro conrercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento cte ldentificaçáo;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 I 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Biirbarq Paraná -
E-maii - licitacaor@nsb.pr.gov.br - vru'w.nsb.pr.gov.br
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ESTADO DÜ PARAÍIA

PAPET TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE ChIPJ

{Heclaração a ser apresentada fora do envelope}

ANEXO XI

DEGLARAçÃo oe REGULARTDADE FIScAL

Pregão Presencial No 56/20í3 - SRP

(nome da empresa), corn sede na
(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido pela

Prefeitura Municipal de Nova §anta Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal
infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação regular
perante as Fazendas l,.lacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem

como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacaotOnsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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AN.ffiÀ!!

tutNUl'A DA ATA nE REGISTR0 DE PREÇO N.o _ _ í_ - FMF{SB

RHFEREnITE ACI pnrçÃo pRESEnIcIAL FIo s§/2013 -. PMNsE

o ruurutcíPto DE t{ovA SANTA gÁnalRn, com personalidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561,08010001-60, com sede na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Faraná, CEF - 8625CI-000,

representada neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. inscrito no

CPF sob. o no ..,..............., doravante denominado Órgáo Gerenciador, em conforrnidade corn as

l-eis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N"

3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 56/2013 - SRP, homologada pelo Prefeito

Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de materiais de construção e outros
para nnanutenção das secretarias rnunicipais, conforme especificado, oferecido pela empresiâ
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOII,IE>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CI{FJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>, neste ato representada pelo §n"

<FORII{ECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, irrscrito no CPF sob nO.

<FORNIECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANITE>, RG no

<FORNECEDCIR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTÊ>, doravante denominado Detentor da

Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto
e contratado CI que se segue:

CLÁUSU!.A PRIIK1EIRA . DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de construção
e outrss para manutenção das secretarias nrunlcipais, conforme especificado no Ai*IEXO I,

que integra o Edital de Fregâo Fresencial r,lo 56/2013 - PMNSB, independentemente de

transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo ate realizar licitação

específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o

heneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no 6,906/03.

üLÁLJSTJLA SEGUNDA - ESPECTFTÇAÇAo D0 otsJETO E FREÇOS REGISTRAD0$

<ITEhIS.CONTRATO#T>

CLAÚSUL,A TERCEIRA . DA UGÊNCM
O prazo de vigência da Ata de Registro de Freços será de 12 {doze} meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicaçáo do seu extrato no Diário
Oficialdo Município de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

<DOTACOES. CONTRATO#T>

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná-
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www,nsb.or. glov.br
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cuÁusur-A etitNTA - nA vAUBADE rlos pneÇos
A presente Ata de Registro de Freços terá valislade de '12 (doze) trneses, a contar da assinatura
do rnesmo e enquanto a proposta continuar se mostrando rnais vantajosa para a Administraçáo
Pública e satisfazendo os demais requisitos da norrna, Art. 57, § 40 da Lei 8.666i93 e Art. 4 do
Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura
Municipal de l{ova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirlr o material referido na Cláusuia
segunda exclusivarnente pelo {iistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de sutra
licitaçâo quancjo julgar conveniente, sem que caiba reourso ou indenizaçâo de qualquer espécie
às empresas detentr:ras, oLr, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

c!-ÁusutA sExTA - D0 cAnncELAMEr{To r}A ATA DE REG|STR0 DE PREÇOS
A Ata de Registro de Freços poderá ser cancelacia pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prâzo de vigência;
- quando não restarem fornecedones registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caractenizado o interesse público. O Proponente terá o seu
negistno de preços cancelado na Ata, por interrnedio de processo administrativo específico,
assegunado o contraditório e arnpla defesa:
A pedido, quancio:

- üCInlprovar estar impossitrilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, cornprovadamente, inexeqLiível em funçáo da elevação dos

flreços de mercado dos insunros que cornpõenn o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores
para cance[amento dos preços negistnados deverá ser fornrulada conn a antecedência de 15

(quinze) dias, facultada à Adlnirristraçáo a aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso não

aceitas as razôes do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciaclor, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese c'leste se tornar superior àqueles praticados

no mencado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;
- por razões de irrteresse público, devidarnente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabeleciclo, os pedidos rlecorrentes desta Ata
de Registro de Freços;
- caracterizada qr.ralquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condiçÕes eetabelecidas

nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do

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

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

origern ao registro de pteços.

GTAUSULA SIÉTIMA - DAS OERIGAÇÕHS nn EMPRHSA VENCEüORA,
() Fonnececlor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjurdicado estritamente de acordo com a$

especificaçÕes descritas no Ternro de Referência, bern conro no prazo estabelecido e quantitativo

solicitado pelo ürgáo GerenciatJor, respomsabilizando-se inteiratnente pela entnega inadequada.

Manter-se regular (docunrentação obrigatoria não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto cla aquisição

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mai i - ii c itacaq @tnsb.pr. go v. br - ]ytry-l4nú,pl4q1bÍ
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que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacclrdo com as especificaçóes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega clo

objeto, tais corno, fretes, irnpostos, 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 p!"azo

máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de
responsabilidade do Órgáo Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou
qualquer outro procedimento por paúe do Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo cla

garantia, o transporte dos mesrnos correrá por conta do Detentor da Ata, bern corno o

deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRTGAçoes oo MuNtcíptCI
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial hlo 56/2013;
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham â sêr
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físiao definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas
pelo Orgáo Gerenciador ou com as especificaçÕes constantes do Ato Convocatório, em particular,

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

ANEXO I.

cLÁusuLA NCINA - üA AuToRlzAÇÃo FARA Ae[JrsrçÃo E EmrssÃo pns
AUTORTZAçCIES DE FORNECTMENTO

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

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

CLÁUSULA DÉCINflA - DO PRAZCI DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até CI6 (cinco) dias corridos, contados a pattir da emissão da

autorização de fornecirnento emitido pelo município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os materiais deverão 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, Íicando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer

responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUI{DÁ.. DO REGEBIMENTO

Provisoniamente, nos termos do ant. 73, inciso ll, aiínea "â", da Lei Federal 8.666/93;

Definitivannente, nos ternros do art. 73, inciso il, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgão Gerenciador a devoluçâo dos materiais, se estes não estiverem dentro das

especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná-
E-maii - I icitacao@nsb.pr. eov.bi - vrrvw.nsb.pr. qov.br
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especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua
confirmação definitiva conclicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos quê se fizer necessário.

GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega meciiante apresentação da nota fiscal aconrpanhacla da
Certidão hlegativa de Déhitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao
FGTS. Na existência cle débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaçáo
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 depósito bancário. Deverá
constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito,
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,
encatgo$, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Fregão Fresencial n' 56/2013 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção rnonetária.
0 Detentor da A,ta deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do ll,tSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via internet.

CtÁUSULA DÉGIMA QUARTA. mÂs GoNDIcCIES GERAIS A $EREM ATHNDIDA$
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforrne cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devern 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 não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as 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 imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou enl que se verificarenr vícios, defeitos ou incorreçoes,
sern qualquer ônus para a adquirente.
0 Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
lnlão contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do otrjeto
contratado.
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
lt/ianterern clurante a execução do contrato tocJas as condições de habilitaçáo e qualificaçãcl

exigiclas na licitação.

ÇLÁusuLA DÉctMA QIJTNTA - DAs sANçoES ADMINTSTRATTVAS

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 cia

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-maii - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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l-ei Federal tto 8.666/93 e alteraçÕes e no Decreto Municipal n" A41DAO9, ao critério cja
Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento cla execução do certame, náo mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada itern e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerern fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legaís, sofrer as seguintes sançÕes,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuÍzo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

e lmpedilnento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;
. Cancelamento do registro na Ata;
c Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
n Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataçáo, que será aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas;
n Suspensâo tentporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo pruzo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
cleterminantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a

autoridade que aplicou a penalidade;
, Declaração de inidoneidadê para licitar ou contratar com a Admlnistração Pública. A
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prâzo
estabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intirnação do ato.

NJáo será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou
rnotivo de força maior.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execução da Ata de Registro de Preços, sern justificativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sançôes:

o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocada do itern em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máxirno de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estirnado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não reaíizado
pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
com unicados oficialmente;

" Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Administraçâo Pública, por ptazo de até 05 (cinco) anos;

Ern qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio

e ampla defesa.
A aplicaçâo clas 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 irnportâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicaclas sem pre.fuízo das demais sançóes cabíveis, sejann estas

adrninistrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

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

a) greves;
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b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) irnpedimento de supnir os serviços com rnateriais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçôes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉcrmA sExrA - DA§ Drspo§lçors rrrunls
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 56/2013 e as propostas das ernpresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância clas disposições constantes das Leis no 10520/2002,
Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardarnento da execução do seu
ob.!eto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execLrçâo do fornecirnento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçáo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedído de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo ptazo de até 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 em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

cuÁL,stlLA DÉorÍ{rÂ sÉnmn - Do FoR.o
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 possíveis dúvidas oriundas desta licitaçâo.

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

Nova Santa Bárbara, .....r1e ....... de

(Autoridade Com petente)
Órgão Gerenciador

<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&f'lOIvl E>
CNPJ:

Detentora da Ata
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