
PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

cúusuLA QUINTA - DA VALIDADE DoS PREçoS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de'12 (doze) meses, a contaÍ da assinatura da mesma,

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 no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não seÉ obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de PÍeços,

podendo fazêlo através de oufa licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer especie à empresa beneÍiciária, ou, cancelaÍ a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

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

cúusur-A sExTA . Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administr4ão:
- automaticamente:

- por decunso de prazo de vigência;

- quando não Íestarem fomecedores registrados;

- peb Órgão Gerencidor, quando caracterizado o interesse públim. 0 Proponente terâ o seu registío de preços

cancelado na Ata, por intermédio de pocesso administrativo especitco, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estaÍ impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos forluitos ou de foça
maio[
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em funÉo da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a

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

- por iniciativa do Óígão GeÍenciadoÍ, quando a vencedora:

- não aceitaÍ reduzir o prEo registrado, na hipótese deste se tomar superior àrqueles praticados no mercado;

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

- por razÕes de interesse público, devidamenle motivadas e justificadas;

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

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

de Preços;

- caraclerizada qualquer hiptese de inexecução total ou parcial das cordiçôes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorÍentes; A comunicação do cancelamento do preço regisÍado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandose o

comprovante aos autos que deram oÍigem ao registro de pÍeços.

N
4

20í8 lrzeo los.ooz.os.z«.o4oo.zoee voz lr.s.go.go.oo.oo Do Exercicio

2018 lazso log.ooz.oa.z+r.o+oo.zogg lzos p.s.so.eo.oo.oo Do Exercicio

2018 lesoo los.ooe.oa.z+a.oloo.zoss ltr ls.e.so.so.oo.oo Do Exercicio

2018 lsroz los.ooz.os.z44.04oo.zoaa Vn ls.a.go.ro.oo.oo Do Exercício

2018 learo los.ooz.oo.z«.0+oo.zogg ltn lr.l.so.so.oo.oo Do Exercicio

2018 IS4OO hS.OOe.Os.Z+S.OlrO.OO34 h F.3.90.30.00.00 Do Exercicio

20'ro lg4zo los.ooa.oa.z8.o+ro.oorc ltza p.s.so.ro.oo.oo Do Exercicio

2018 Fsoo los.ooo.oa.zm.o+ro.zoas lo F.s.go.so.oo.oo Do Exercicio
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PREFE]TURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cúusur-c sÉnüA- DAs oBRtGAçÕEs DA BENEFtctÁRh DA ATA
A Adjudicatária obrigar-seá a:

cúusuLA otTAvA - oAS oBRtcAçôEs Do Mur{rclplo
CabeÉ a Prefeituna:

- pÍestar as infoÍmaçôes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especifica@es mnstantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA NONA- DO PRÁZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entega seÉ de até 05 (cinco) dias corÍidos, contados a paÍtir da autorização de fomecimento

emiüdo pela Prefeitura, caso a entrega não seja efeüvada neste prazo, seÍá imediatamente solicitada à entrega

pana o proximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e

neste edital.

CúUSUIÁ DÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s prcdutos deverão ser entÍegues nos endereços a serem informados nas solicitaçôes de bmecimento, em

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

Íicando a Prefeituna Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO

0 pagamento oconeÉ em até o 30 (tdnta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Bnasil (RFB) e

pela Prccuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários fedenais e à
Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os cÉditos tributários relativos às contribuiçÕes

sociais previstas nas alíneas'a', "b" e'c'do paÉgrafo único do artigo í1 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuições instituídas a título de subsütuição, e às contribuiÉes devidas, por lei, a terceiros e Certifcado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de dêbitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguaÍdaÉ a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo pfttzo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. DeveÉ

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta banúria receptora do depósito, e/ou outÍos

dados indispensáveis para a efeüvação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Báóara podeÉ deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encaÍgos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletonico n'820'18. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquklaÉo quahuer obrigação financeira, sem que iso
gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

f -c ^.l r .jii

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (âo) obedecer às seguintes exigências: K
5

- EntregaÍ o pÍoduto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçôes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PÍefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se rcgular (documentação obrigatoria não podeÉ estar venclia) durante toda a vigência da Ata de
RegistÍo de PÍeços;

- Responder por todo o ônus rcÍerente à entrega dos produtos, tais como, encaÍgos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da contÍatação do objeto;
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

- Assumir inteira responsabilirJade pela entrega dos píodutos, de acordo crm as especificações coníantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respecüva prcposta;

A benefciária da Ata ficará obrigada a:

- Não conbatar servidor pertenc€nte ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do obleto conHado.
- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, sahro se houver pÉüa autoriz4ão da Administração da

Prefeifura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registrc de preços todas as cond'ções de habilihçáo e qualificação

exigidas na licit4ã0.

cúusuLA DÉcrMA TERCE|RA- DAS SANçôES ADMTNTSTRATIVAS

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

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pocedimentos

legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

o Muha de '10% (dez poÍ cento) sobre o valor esümado total do ata, em caso de Íecusa do 1.o

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

. Mufta de 0,30/o (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor conespondente ao fomecimento náo realizado pela beneficiária da Ah, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze)dias corÍidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitaçáo e de fomecer à Administmção Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

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

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

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

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

As penalidades serão aplicadas sem pÍejuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

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

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

a)greves;

b) epidemim;

c) cortes fÍeqüentes de energia eletica e foua;
d) enchentes;

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

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

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

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

Municipio.

cúusuu DÉcmA QUARTA - DAS DrspostçÕEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edihl do Pregão Eletrônico l{o 8/20í8 e a prcposta da empresa classificada em ordem

cÍescente Íespectivamente, no cêÍtarne supÍa numeEdo. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

l...das disposi@s constrntes das Leis no 10520/2002, Lei 8.666/í993 e demais legislaçtes peÍtinentes.,.\ti\§ 6
(^\
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NOVA SANTA BARBARA
PREFBTURA MUNICIPAL

c Kon

Empresa: Comercio de Linhas e Lãs

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

) lwr,
Veren ise Rath

eSteOo OO Pan§*tÁ

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. Do FoRo
Flca eleito o foro da comarca de são Jerônimo da sena - pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oÍiundas desta licitaÉo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de llia, seÉ resinada pelos
repÍesentantes das partes, Oryão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsâvel pelo acompanhamento
da ata.

Nova Santa Bárbara, 04105 1201 8.

175i

-

do

ke

Santa Rosa Ltda. - EPP

CNPJ: 08.574 1-08

Ben Ata

Lu beÉo dos Reis

Secretário de Administração Responsável pelo acompanhamento da ata

Diretora do Cenbo Municipal de Educaçfo lnhntil Noêmia B. Cameiro - Responúvel pêlo acompan

ata

^§r
itarceto\lio§fri ilomura

Secretário Municipal de Obras, Trabalho e Geraçâr de Empego - Responúvel pelo acompanhamento da ata

.t

:..
Cleíde Moreíra Brànco da Sifoa

Secretária Municipal de Educação, EspoÍte e Cultura EmprEo - Responsável pelo acompanhamento da ata

iiffi,*ffi'§*m

7
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PREFBTURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÊDO DO PARANÁ

{t
Simoni Nori Vieira

Diretora da Escola Municipal Maria da Conceição Responsável pelo acompanhamento da ata

-,C I i uSlrr
) J)

i la*"
Morei Branco Sampaio

Diretora da Escola Municipal Edson Palhano - Responsável pelo ammpanhamento da ata

de Jesus
Secretária Municipal de Saúde Emp pelo acompanhamento da ata

3**{k;##
Secretária Municipal de AssisÉpcia Social Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

s PereiraAngel

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTpDo Do PÀRÀNÁ

ATA DE REGISTRO DE PREçO N.0 2/t/2018- PÍtlNSB

REFÊRENTE Ao pREoÃo elernôxtco N" B/20í& pÍrtNsB

O ÍúUNICÍP|O DE NoVA SeHil eÁnelRA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscnta no

CNPJ sob n" 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 8625G000, representada neste ato por seu Preíeito, Sr. Eric Kondo, R.G. 5.943.184-
6, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Ôrgão Gerenciador, em conformidade com a
Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014. Lei Federal n; 10.52012002, Decreto Federal n.0

7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal n" 041/2009 e, no que couber, a Lei

Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posleriores, em face da classiÍicação das propostes

apresenladas no PREGÃO ELETRÔNICO No U20í8, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE
registrar os preços para eventual aqursição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para

artesanato, brinquedos, enÍeites natalinos. suprimentos de informática e outros, oferecido pela empresa
PAPERJ-IHP CO ERCIO DE MATERIAIS DE LI PEZA EIRELI , pessoa jurídica de diÍeito privado, inscrita no

CNPJ sob n". 28.257.900/0001-38, com endereço à Travessa Orlando Urizzi No 30 - CEP: 86380000 - Baino:
Centro, Andirá/PR, nestê alo representada pelo Sr. Tiago Estêíanuto, inscrito no CPF sob no. 044.561.32$73,
RG n' 8.358.3924, doravante denominado beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classiÍcada, observada as

especificaçÕes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

esportivos, míêriais paÍa aÍtesanato, brinquedos, ênfêitês natalinos, suprimentos de informática e

outÍos, para suprir as necessidades das Secretarias Ívlunicipais conÍorme especificado no ANEXO 01, que

integra o Edital dê Pregão Eletrônico N.' U201E, independentemente de transcÍiçào. O Orgão Gerenciador não

se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quanldade indicada no ANEXO 0'1,

podendo atê Íealizar lic ação especíÍica para adquirir um ou mais itêns, hipotese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do Íegistro terá preferência, nos lermos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.66683, reaÍirmada

no a(. 70, do Decrelo no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E S REGISTRADOS

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Ccntro, t ;ll. 3266.8100, E - 86.250-000
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ITENS

Lote

014

1 141 ALMOFADA PARA CARIMBO no 03 STAR UN 43,00 2.00 86.00

Lote

015
1 57 APAGADOR COM

RESERVATORI0, em madeira.

Medindo 6x14x7 cm

SOUZA UN 40,00 3.95 158,00

Lole

016

1 /bJJ APAGADOR PARA QUADRO
BRANCO - com compartimento parâ

02 canetas

STAR UN 2.00 3.50 7,00

Lote

018

1 252 APONTAD0R - simples para lápis
Com um Íuro, corpo plástico, lâmina
temperada e aÍiada, tamanho
pequeno, formato retangular e
Íizado.

LEO E
LEO

UN 156.00 0.14 21,U

Lote 1 6582 BACIA PARA PEDICURE Formato AROPLA UN 20,00 9,70 194.00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoíânsb.pr.sov.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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ESÍADO DO PÀRÁNA

NOVA SANTA BARBARA 175 s

024 anatômico. mateÍial polipropileno

Diâmetro aproximado 38 cm

ST

LOLo

te
031

1 7703 BAúO LINHA LlS0 de formato
redondo, nos tamanhos de 7
polegadas, cores lisas, pacotes com
50 unidades (cores a definir)

PARANA

LATEX

PCTE 15,00 4.20 63,00

Lote
033

1 7703 BAúo LINHA Llso de formato
redondo, nos tamanhos de 7
polegadas, cores lisas, pacotes com
50 unidades (cores a definir)

PARANA
LATEX

PCTE 15,00 4,20 63,00

Lote

040
1 20 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO

Medindo 30 cm de comprimento e

7,5 mm de diâmetro

CLASSE UN 1.250,00 0,32 400,00

Lote

u4
1 66 BEXIGA - pcte c/ 50 unidades Cor

lisa (variadas), tamanho médio n.70
PARANA
LATEX

UN 100.00 4.00 400,00

Lote
051

1 7705 BOBINA NÃO TECIDO TNT,45g -
Bobina de 50 metros, (cores a
deÍinir)

NEWTNT BOBIN 10,00 47.00 470,00

Lote

083

1 CANETA PARA TEC|DO. Cor a

deÍinir

ACRILEX UN 45,00 3,11 í200Ã

Lote
084

1 240 CANETA PINCEL l\,larcador 850,
jogo c/ 12 cores, composição: resina

termo plástica, trnla a base de

corantes, água e aditivos.

BRW JG 80,00 7.20 576,00

Lote
085

1 11 CANETINHA HIDROGRÂFICA Jogo
com 12 cores

LEO E
LEO

JU 105,00 2,30 241,50

Lote

090

1 207 CARTOLINA AMERICANA.

Tamanho 50x70 cm. Cor a defnir
VMP UN 260.00 0.74 192,40

Lote
093

1 30 CART0LINA. Tamanho 50x66 cm,

Cores Vanadas.
ALOFOR
M

UN 90,00 0,53 41,70

Lote
102

1 2746 COLA BRANCA 40 g líquida lavável
secagem ráplda, não tóxica.

FRAIúA UN 2.00 0,53 1,06

Lote
1U

1 378 C0LA BRANCA, lavável, não tóÍca,
uso escolar, embalagem '1000 g.

PIRATINI
NGA

UN 40,00 6.00 240,00

Lote
'105

1
Ã2 COLA COLORIDA 239 liquida,

lavável, secagem rápida não tóxica,
cx 06 unidades.

PIRATINI

NGA

CX 15,00 3,55

Lote
106

1 256 C0LA COM GLITTER 359r, Líquida,

lavável, não toxica, aplicável em
papéis. Cores vanadas.

ACRILEX UN 45,00 2,18 98,10

Lote
116

1 6573 CORRETIVO LIQUIDO, CX C/ 12

UNID Liquido para enos
mecanográÍicos e manuais, base

d'agua, secagem rápida, atóxico,

não inflável, com CRQ do químico

responsável, contendo 18 ml.

DELIA CX 15,00 10,50 157,50

Lote
127

1 190 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
pvc - I mm para 50 folhas, preta.

PLASPIR
AL

UN 3,00 5,00 15,00

Lote 1 192 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PLASPIR PCTE 54,00 13,00 702,00

2

(

p
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PREFEITURA I\,IUNiCIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Esrpôo Do PÀR.cNÁ

I 76,1

128 PVC -'17 mm para 100 folhas, preta

Pcte c/ 100 unidadês
AL

Lote

130

1 203 ESTILETE Lamina estreita AÍiada e
removível, corpo em material
plástico medindo aproximadamenle
13 cm.

MASTÊR
PRINT

UN 96,00 0,70 67,20

Lote

131

1 261 ESTILETE Lamina larga AÍiada e
removível, corpo em material
plástico medindo aproximadamente
13 cm.

MASTER
PRINT

UN 46,00 1,00 46,00

Lote

137

1 4582 ETIQUETA BRANCA A4 Adesivo

99x38,1Omm caixa c/ 100 Íolhas c/
14 etiqueta cada folha.44363. Para
impressora Jato de Tinta, Laser* e

Copiadora.

CLAMAR CX 10,00 26,82 268,20

Lote
148

1 304 FITA ADESIVA CELOFANE,
Transparente para empacotamento
50 mm x 45 mts Alta adesividade.
Composição básica: papel crepado
tratado e adesivo á base de resinas
de bonacha.

FITPEL UN 92,00 2,15 197,80

Lote
151

1 208 FITA ADESIVA CREPE 50 mm x 50

m Composição básica: papel

crepado tratado e adesivo á base de

resina de bonacha.

F ITPEL UN 162,00 3,50 567,00

Lote

162
1 1152 FITA DE CETIM N" 01. Face

srmples PeÇa com 10 metros e 7

mm de largura

PROGRE
cc^

PÇ 40,00 2,40 96,00

Lote
to3

1 7663 FITA DE CETIM, FACE SIIVPLES,

No 12, peça com 10m. Cores a

deÍinir

PROGRE
SSO

PÇ 10,00 12.13 121,30

Lote
170

1 4536 F0LHA DE EVA 600x400x2mm. Cor
a escolher

DUBFLE

X

UN 970,00 0,97 940,90

Lote
171

1 40 FOLHA DE EVA ATOALHADO
Medidas 600x400x2mm. Cor a

deÍinir

HAITI UN 320.00 3,20 1.024,00

Lote
172

1 4538 FOLHA DE EVA COM GLITER
lvedidas 600x400x2mm. Cor a

deÍlnir

DUBFLE
X

UN 180,00 3,20 576,00

Lote
175

1 554'1 FOLHA DE EVA ESTAMPADO
600x400x2mm com bolinha,

corações, margarida, floralç e
estrela

IVAKE + UN 150,00 3,20 480,00

Lote
178

1 4U5 FOLHA DE EVA PLUSH (Felpudo)

l\,ledidas 40X50 cm. Cor a deÍinir
HAITI UN 120,00 5.96 715,20

Lote
179

1 4U7 FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA

20 Ml\,i Comprimento 1 mt. largura

0,50 mt.

PLACTE
RM

UN 32,00 5.00 160,00

Lote

180

1 4548 FOLHA DE PAPEL ALMAÇO
pautado, Tamanho 44. Pacote com
400 folhas.

PANAME
RICANA

PCTE 7,00 32,00 224,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Cenro, B 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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Lote
186

1 9l GIZ DE CERA COLORIDO, gmsso,

cu(0, embalagem com 12 unidades.

PIRATINI
NGA

CX 63,00 2,20 138,60

Lote
'191

1 4583 GRAMPEADOR de mesa grande p/
'Í00 fls DimensÕes:

279x68x280mm. Base de
fechamento dos grampos em chapa
de aç0. Mola resistentê com
retrataçáo automática. Utiliza
grampos 23/6, 2318, 23110 e23113.
Capacidade para grampear até 100

folhas de papel 759/m2.

JOCAR UN 10,00 34,00 340,00

Lotê
193

1 367 GRAI\,IPO p/ grampeador 23/13,

Liso, cor prata, fâbricado arame aç0,

tratamento antifenugem. Cx, c/5.000

BRW CX 12,00 20,22 242,64

Lote
194

1 5311 GRAMP0 p/ grampeador 23113.

Liso, cor prata, fabricado arame aç0,

tratamento antifenugem. Cx, c/5.000

BRW UN 2,00 20,22 40,44

Lote
195

1 Jb/ GRAMPO p/ grampeador 2313.
Liso, cor prata, fabricado aramê aç0,

tratamento anliÍerugem. Cx. c/5.000

BRW CX 5,00 20,22 101,10

Lote
19ô

1 531'1 GRAMPO p/ grampeador 23'13.
Liso, cor prata, Íabricado ãÍame aç0,
tratamento antifenugem. Cx. c/5.000

BRW UN '1,00 20,22 20,22

Lote
212

1 5323 LIVRO ATA Capa dura, pâutado, s/
margem, com 100 folhas.

SD UN 42,00 8,00 336,00

Lotê

ztJ
1 Jb LIVRO ATA Capa dura, pautado, s/

margem, com 50 folhas.

SD UN 59,00 4,83 2U,97

Lote
214

1 LJVRO DE PROTOCOLO de

conespondência, capa dura Folhas
papel off-set, formato: 2'lOmm x
155mm, com 100 folhas.

SD UN 8,00 6,09 48,72

Lote
228

1 7696 NOVELO DE LINHA PARA

CROCHE - 100% Algodã0, novelo
com 500 metros. Cores variadas

ROLO 50,00 '10,00 500,00

Lote
all

1 5458 ORGANIZADOR DE MESAA4
bandeja arquivo, 3 camadas,
tamanho 24x30cm, mateflal:

acrílico, cores variadas.

WALEU UN 3,00 39,00 117,00

Iote
249

1 1282 PAPEL BOBINA DECORADO

60x100cm C/ motivo inÍantil

masculino e feminino, rolo.

VIVP UN 31,00 50,00 1.550,00

Lote
251

1
ol PAPEL CARTÃO DUPLA FACE

(color set) Folha 48x66 cm, Cor a

deÍlnir.

VIVP UN 150,00 0,80 120,00

Lote
)E')

1 294 PAPEL CARTAO FOSCO 5OX7O

CM. 240 g. Pcte c/ 10 unid

VI/P PCTE 20,00 7,00 140,00

Lote
253

1 312 PAPEL CASCA DE OYO 210 x297
mm. com gramatura de 180 g/m.

Pacote com 50 folhas.

OFFPAP
ER

PCTE 25,00 15,00 375,00

Lote
258

1 5827 PAPEL CONTACT, cor lisa Rolo

contendo 10 melros de mmprimento
VI\,,{P ROLO 13,00 29,00 377,00

1

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaotZ:rsb.pr.eov.br - u'rvr,r'.nsb.or.gov.br

w

lcrRCULo

ü



::=

It,
't-

PREFBTURA MUNICIPAL

ESTADÔ DÔ PARANA

NOVA SANTA BARBARA I7E2

e 45 cm de largura

Lote
259

1 247 PAPEL CONTACT, decorado
(bichinhos e flores) Rolo contendo
10 metros de comprimento e 45 cm
de largura.

VI\4P ROLO 16,00 50,00 800,00

Lote

260
1 241 PAPEL CONTACT, transpaÍentê,

auto adesivo. Rolo contendo 10

metros de comprimento e 45 cm de
largura.

IMPRITA
C

ROLO 15,00 22,80 342,00

Lote

261
1 86 PAPEL CREPOM 48 cm x 2 m. Cor

a deÍinir
VMP UN 310,00 0,65 201,50

Lote

262

1 32 PAPEL DOBRADURA. Folha 48 x
66 cm. Cor a deÍinir.

VMP UN 160,00 0,59 94,40

Lote
264

1 244 PAPEL FAX bobina 216 mm X 30
mm

MAXPRI

NT

UN '10,00 6,53 65,30

Lote
lbt

1 296 PAPEL KRAFI, bobina com 60 cm

de largura e 10 Kg

VR ROLO 5,00 76,51 382,55

Lote

272

1 297 PAPEL RECICLADO A4, 75

gramas, pacote com 500 Íolhas
JANDAIA PCTE 40,00 21,66 866,40

Lotê

274

1 336 PAPEL SULFITE A4 Uso em
impressoÍa/fotocopiadora, medindo
210 x 297 mm, 75 g/m2, pacote c/
500 folhas.

HP PCTE 1.532,00 14,80 lt.õt 3 õu

Lote
275

1 113 PAPEL VERGEA4 210 x 297 mm,

com gramatura de 180 g/m. Pacote

com 50 folhas. Cor a definir.

OFFPAP
ER

PCTE 40,00 15,32 612,80

LOT
E:

277 -
Lotê
277

1 197 PASTA CATÁ10G0 0FÍCt0 Capa
PVC (plástica) cor Preta, com 50

envelopes plásticos Íinos 04

colchetes, Formato 243x330mm
ideal p/papéis oÍicio e A4 plásticos.

ACP UN 26,00 6,73 174,98

Lote
278

1 1'15 PASTA COM ABA E EúSTICO, EM
papeláo plastificado Tamanho
OÍício, cores diversas

ICL UN 100,00 1,00 100,00

Lote
279

1 167 PASTA POLIONDA 20 mm, 250 x
20 x 335. Cor a deÍinir.

POLIBRA

S

UN 75,00 2,20 165,00

Lote
280

1 25 PASTA POLIONDA 35 mm, 250 x

35 x 335. Cor a deíinir

POLIBRA
5

UN 92,00 2,40 220,80

Lote
281

1 166 PASTA POLIONDA 55 mm, 250 x
55 x 335 mm. Cor a defnir.

POLIBRA
S

UN 162,00 2.40 388,80

Lote
283

1 3915 PENDRIVE 4 GB Com taxa de

transferência de leitura 6mbis.
escrita 3mb/s em usb2.0

MULTILA

SER
UN 45,00 19,97 898,65

Lote

284
1 39 PERCEVEJ0 latonado. Tamânho

10mm. Caixa com 100 unid

BRW CX 14,00 1,70 23,80

Lote
289

1 160 PINCEL ATÔMlco Ponta redonda,

corpo redondo, em material plástico,

tampa na cor da linla, para uso em
qualquer superfície, secagem
rápida, medindo no mínimo l'l cm.

Cor a definir.

COMPAC
TOR

UN 65,00 1,21 78,65

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacaoíôlsb.pr.eov.br - wrvrv.nstr.pr.gov.br
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Lote
290

1 321 PINCEL chato para pintuÍa, em
madeira no 08

LEC E

LEO

UN 48,00 1,80 86,40

Lote

291

1 120 PINCEL chato para pinlura, em

madeira no '10
LEO E
LEO

UN 78,00 1,10 85,80

Lote
295

1 ZJ PISTOLA DE COLA QUENTE
GROSSA Bivoltagem de 1101220

volts e 40 wats.

GATTE UN 25.00 16,00 400,00

Lote

303

1 196 PRANCHETA duratex oÍício com
prendedor metálico Compnmento
340mm, largura 230 mm

CARBRIN

K

UN 26,00 2,30 59,80

Lote
3M

,1

6289 PRENDEDOR DE PAPEL preto

1smm Embalagem com 60 unidades

BRW PCTE 37,00 10,92 404,04

Lote
328

1 7637 ÍECIDO TNT, 459 - Bobina de 50
metros (cores a deÍini0

NEW

TNT
BOBIN 35,00 50,00 1.750,00

Lote 1 7053 TINTA A BASE DE OLEO PARA
NUMERADOR AUTOMÁTICO COM

NO MÍNIMO 15 ML, COR PRETA

JAPAN UN 3,00 9,50 28,50

Lote 1 6560 TINTA GUACHE, Pote com 15 ml

Caixa c/ 6 unidades. Cor a definir
PIRATINI
NGA

CX 20,00 2,50 50,00

Lote

JJ+
1 356 TINTA GUACHE, pote com 250 ml.

Cor a deÍinir
PIRATINI

NGA
UN r00,00 4,40 440,00

Lote
335

1 '140 TINTA PARA CARIMBO, 40 ml. Cor
a definir.

JAPAN UN 19,00 2.99 56,81

TOTAL 45.993,17

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCIA

O prazo dê vigênciâ da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Ofcial do Município de Nova Sanla

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÁO ORÇAMENTÁR|A

Asd deconentes desta c0ÍTerao conta da nte mentária

6

T ES

Do Exercício001 .04.122.0060.2006 3.90.30.00.00

Do ExercÍcio2018 5í0 lo+.oor.oo.rzs.ooos.zooz lo ls.a.so.so.oo.oo
Do Exercício2018 6s0 los.oor.rs.rzz.oozo.zoos lo le.r.so.ro.oo.oo
Do Exercício2018 1500 loo.ooz.rz.eor.ozro.zoro lo la.s.so.ro.oo.oo
Do Exercício2018 1s10 loo.ooz.rz.sor.ozro.zore lros la.r.so.so.oo.oo
Do Exercício2018 1520 IOO.OOZ.rZ.ror.OZrO.ZO1o lrO+ IS.:.SO.SO.OO.OO

Do Exercício2018 1530 loo.ooz.rz.sor.ozro.zoro lroz ls.s.so.so.oo,oo
Do Exercício2018 1540 loo.ooz.rz.sor.ozro.zoro h r+ ls.s.so.ao.oo.oo
Do Exercício2018 1s90 loo.ooe.rz.sor.ozso.zore hoz B.s.so.so.oo.oo

2018 1940 IOO.OOS.rZ.SO1.OZSO.ZO1e hOZ l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2018 1990 IOO.OO+.TZ.OOS.OZOO.ZO1S hOZ la.a.SO,aO.OO.OO Do Exercício

Do Exercício2018 2100 loo.ool.rz.sos.ozzo.zozo lo ls.s.so.so.oo.oo

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - B - E-mail licitrcaoran sb.or.sov.br - §.1vu,.nsb Dr.qov.br

ESÍTDO DO PARANA

Fonte de
rêcurso

l

I_
IEXerCro0

ha
Iespesa

l(

lzora lero

,$



2018 lzro 06.004.12.36s.0270.2020 hog 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2o1B lztzo 06.004.12.36s.0270.2020 hor 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2o1B lztzt 06.004.12.36s.0270.2020 li12 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2o1B l21zs 06.004.12.365.0270.2020 h rs 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 lzszo 08.001.10,301.0320.2025 lo 3.3.90.30.00,00 Do Exercicio

2018 lzsso 08.001.10.301.0320.2025 lsos 3.3.90,30.00,00 Do Exercício

2018 l2s4o 08.001.10.301.0320.2025 lSZa 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2o1B lzsso o8.oo'1.10.301.0320.2025 lszs 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

zoio lzsoo oo.oo1.í0.301.0320.202s pzo 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2o1s lzsos oo.oo1,1o.3o1.o32o,2o2s ltzt 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2o1B lzsao 08.002.10.301.0360.2029 hsa 3.3.90.30,00.00 Do Exercicio

201B lzsso 08.002.10.304.0370.2030 l+sz 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2oís laooo 09.001.08.244.0380.2031 lo 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 ltzto 09.002.08.244.0400.2033 lo 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2o1s lszeo 09.002.08.244.0400.2033 ltoz 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2o1s F29o 09,002,08.244.0400.2033 IZOS 3.3.90.30.00,00

2o1B lsaoo og.ooz.og.z+l.040o.zogg l71t 3.3.90.30,00.00

2ois lsaoz 09.002.08.244.0400.2033 Vzz 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2o1o lssro o9.oo2.oo.244.Moo.2o33 V4 3,3.90,30.00.00 Do Exercicio

2ois lo+oo os oo3ns2a3.oa1o oo3a lo 3.3.90,30.00.00 Do Exercicio

2ois ls4zo 09.003,08.243.0410.6034 ltze 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 lssoo 09.003.08.243.0430.2035 l0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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CúUSULA QUIIIITA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de PÍeços terá validade de í2 (doze) mes6, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continual.se mostrando mais vantajosa para a Administraçáo Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" 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, a Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara, não será obígada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sislema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outm licitação quando Julgar convenienle, sem que câiba recurso ou indenizaçâo de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancela[ a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

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

CúUSULA SEXÍA . DO CANCELATIEI{TO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamenle:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão GeÍenciador, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente terá o seu registm de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o conlt'aditóÍio e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço rqistrado se tomar, comprovadamenle, inexequível em funçáo da elevação dos preçm de

mercado dos insumos que compõem o custo do pmduto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento d

1? 61
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preços registrados deverá ser formulada com a anlecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

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

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualiÍicação técnica exigida no processo llcitatóno;

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

- nâo cumpnr es obrigâçoes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexêcução total ou parcial das condições êstabelecidas nesta Ata de

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

casos previslos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandGse o

comprovante aos autos que deram origem ao registÍo de preços.

cúusuLA sÉT[rA - DAs oBRrcAçôEs DA BENEFTCTÁR|A DA ATA

A Adjudicalária obrigaÊs*á a:

- Entregar o produto adjudicado eslritamenle de acodo com as especrÍicaçoes descritas no Termo de ReÍerência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando.se

intehamente p€la entrega 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 entrega dos produtos, lais como, encaÍgos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, deconenles da contratação do objeto;

cLÁusuLA otÍAvA - DAs oBR|GAÇOES DO TUNEIPIO

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçôes e os esclarecimenlos, atinenles ao objelo, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- reieitar os produtos entregues equivocadamente ou em desamrdo mm as orientações passadas pelo Órgáo

Gerenciador ou com as especiÍica@es constantes do Ato Convocalório, em pa icular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA- DO PRÁZO DE EÍiITREGA DO OBJETO

0 prazo de entrEa será de atê 05 (cinco) dias conidos, conlados a partir da autorizaçáo de Íomecimento

emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo Íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e

nestê edital.

CúUSULA DÉCilA. DO LOCAL DA EIITREGA

0s pmdutos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações de fomecimento, em

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

Ícando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIlTA PRIIIEIRA- DO PAGATEI{TO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante ap[esenlação da nola

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

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários Íederais e à

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(i/:nsb.pr.eov.br - l.wrv.nsb.Dr.Eov.br
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sociais previstes nas alíneas "a", 'b' e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lêi Federal n.0 8.2121991, às

contribuições instituídas a título de substÍtuição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

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

âguardará a regulanzação por parte da contratada, iniciandese novo prazo para o pagamento. Sendo que a

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

constar da nola fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Novâ Santa Bárbara poderá deduzir do

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

licilante vencedora, preüslos em lei ou nos temos do Pregão Eletrônico n" 8/2018. Nenhum pagamento seÉ

efeluado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

cúusULA DÉCITA SEGU]{DA - DAs cONDIcÕEs GERAIS A SERET ATENDIOAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer à seguinles exigências:

- Assumh inteira responsabilidade pela enúega dos produtos, de amrdo com as especificações conslantes do

presente Edital e Anexos, bem como da Íespectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata fcará obrigada a:

- Não conlralar servidor pertencente ao quadÍo da Prefeitura, duEntê a execução do objeto contratado.

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

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de regiíro de preços todas as mndições de habilitação e qualmcação

exigidas na licitação.

clÁusuLA DÉctÍitA TERCETRA - DAS SAt{çÔES Aolil|N|STRAT|VAS

0 descumpnmento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

lêgais peÍtinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguinles sanções:

o Advertência;

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

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

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, até o

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

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de l5 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à AdminisÍaçáo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contrâditório e ampla

deÍesa.

A aplicaçâo das san@s previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

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

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

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

§r:iJl[,,'ãTtr"li",'|Xffiilrffil1das 
demais sanções cabiveis' sejam esras administrativas *@

Considerar-se.á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguinles casos:

t a^ õr i ofr
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Lucio
Secretário de Administração -

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÂ

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais dou máo{eobra no mercado;

h) atrasos deconentes de oúÍos serviços e/ou instalação inerentes aos termos mnkatados diÍetamente pelo

Município.

cúUSULA DÉCIITA QUARTA - DAs DISPoSIçÔES FINAIS

lntegram esla Ata, o edital do Pregáo Eletrônico No 8/20í8 e a proposla da empresa classificada em ordem

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

das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666i 1993 e demais legislações peíinentes.

CúUSULA DÉCIIIA QUINTA. DO FORO

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

privilegiado que seja, para sêrem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavr.ou-se a pÍesente ala, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo Íesponsável pelo acompanhamenlo
da ata.

Nova Santa Bárbara, 0410512018.

I .ln -q tD (

É«
PreÍeito lVunicipal . Autoridade Co

RGn .1M.6 SE

Tiago

Empresa: Pape mercio de Materiais de Limpeza reli

CNPJ:

Be

o00/0001-38

da Ata

dos Reis
I pelo acompanhamenlo da ata

lllarcelo Hi Nomura

Secretário Municipal de Obras, Trabalho e Geração de Emprego - Responsável pelo acompanhamento q,

I

)
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-l\

Cleide Silva
(

Qtp"

Moreira
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

.{ÁrJm-r!&
Diretora do CentrD Municipal de Educaçáo lnfantil Noemia B. Cameio - Responsável peb acompanhamento da

)

r, -,'" l\ (-* \ü-
'-§imoni 

l,lori Vieira
Diretora da Escola Municipal Maria da Conceição Kasmker - Responsável pêlo acompanhamenlo da ata

l

Neiva oreira B
Edson Gonçalves PalDiretora da Escola Municipal

Secretária Municipal de

n
iliclelt#ares dê Jêsus

SecretáÍia Municipal de Saúde Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

,, 4.?
cikéÃ6úístú«c{Ã'áondo

Assistêúa Social Emprego - Responsável pelo acompanhame

ranco Sampaio
hano - Responsável pelo acompanhamento da ata

nto da ata

ns Pereira
Portaria " 21t2018

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoícnsb.pr.gov.br - lrrvu,. nsb. plgo!.bl
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PREFBruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO T'C PÀEANÂ

ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 25/2018- PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 8/20í& PMNSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade .jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.56t .08010001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250{C0, represênlada neste alo por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, R.G. 5.943.184-
6, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgão Gerencrador, em conformidade com a
Lei Complementar Federal n.ô 123/2006 ê n" 14712014, Lei Federal n." 10.520/2002, Decreto Federal n.o

7 .89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municrpal n" 041/2009 e, no que couber, a Lei
Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçoes posteriores, em face da classiÍicação dâs propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No 8/20í8, homologada pelo PreÍeito l\,lunicipal, que RESOLVE
registrar os preços para eventual aquisição de matêriais de expediente, materiais esportivos, matenais para

artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, supímentos de informática e outros, oferecido pela empresa iIP3
DlsTRlBUrçÃO E TMPORTAçÂo DE UTILTDADES E MATERTAL ESCOLAR - EtRELt - Epp, pessoa jurídica

de dirêilo privado, inscrita no CNPJ sob no. 17.063.665/000'l-47, com endereço à Rua Alberto Negro,40 - CEP:

86200000 - Baino: Cond. Emp. de lbiporã I, IbipoÉ/PR, neste ato ÍepÍesentada pelo Sr. Marcelo Paulino de
Oliveira, inscrito no CPF sob n". 548.649.09$20, RG n" 3.583.247-5, doravante denominado beneficiária da
Ata, cuja proposta foi classiícada, observada as especifica@es, os preços, os quantitativos na licitaÉo
supracitadâ, bem como as dáusulas e condi@s abaixo estabelecidas:

cúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventuel aquisição de matê?iais de expediente, mateÍiais

espoÉivos, matêriais para artesanato, brinquedos, ênfêitês natalinos, suprimentos de informática e

outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais conforme especificado no ANEXO 01, que

integra o Edital de Pregão Eletrônico N." 8/20í8, independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador não

se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 0í,
podendo até realizar licitaÉo específica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de

mndiçoes, o beneÍlciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reaÍlrmada

no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECI DO OBJETO E REGISTRÂDOS

l76s

ITENS

1,92 691,20Lote
019

1 lenco núslco IBAMBoLÊ) TAMANHo lcemar
llvlEDlo diversas cores. diâmetro de 60 a 651

lcm, aro plástico de PVC reforçado, mlado I

le grampeaoo. I

7634 UN 360,00

4,10 1.025,00Lote

064

1

leource 
aÁsrcr zacu

l.'
7730 UN 250,00

14,44 5.054,00Lote
217

1 ILUZES NATALTNAS LED com 100 lr.
llâmpadas com adaptador na ponta 

I

7727 UN 350,00

KIT 100,00 8,94 894,00Lote
305

1 lReourffs cotr,t BoLA - P|NG PoNG Kit laa
lcontendo 2 raquetes e 3 bolas I

7131

Lote

322

1 rCIDO FELPUDO P/ TOALHA em metro

Imtex

7718 t\,{TS 400,00 24,99 9.996,00

TOTAL 17.660,20

I

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br

,0

ü

It 
tarca

ldô

loroauto

Quantrdade lPr.ço

[*'*



PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA I;?O
ESTÁfiO DO PÂRÀNÂ

CLAÚSULA TERCEIRA. DA UGÊNClA
O prazo de ügência da Atâ de Registro de Preços será de 12 (doze) mêses, a contar da assinatura do mesmo,
com validade e eficácia legal apos a publicapo do seu extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa
Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA ooTAÇÂo oRçAMENTÁRh
As des decorrentes desla Lici mnerão r conta da inte ntáriao

DOT ES

2018 330 loa.oor.o+ rzz oooo.zooo o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2018 510 lo+.oor.m.rzs.ooos.zooz o p.3.eo.3o.oo.oo Do Exercicio

2018 650 ps.oor.ts.rez.oouo.zoos o F3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2018 '1500 
loe.ooz.tz.eot.ozro.zoro o F3.so.3o.oo.oo Do Exercicio

2018 103 lr.s.so.lo.oo.oo Do Exercicio'r510 
loo.ooz.rz.36t.ozro.zoro

2018 1520 lOO.OOZ.rZ.3Or.OZrO.ZOrO 104 IS.S.SO.IO.OO.OO Do Exercicio

2018 107 IS.3.SO.SO.OO.OO Do Exercicio1530 lOO.OOZ.rZ,SOr.OZrO.ZOrO

2018 1540 IOO.OOZ.rZ.aOr.OZrO.ZOrO 114 le.r.SO.rO.OO.OO Do Exercicio

2018 1890 IOOOOI.TZ.SO,l.OZSO.ZO,lO 102 I3.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

20'18 1940 lOO.OOe.rZSOr.OZSO.ZO1a 102 |+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2018 1990 IOO.OO+.rZ.lOS.OZOO.ZOrS 102 IS.S.SO.SO.OO.OO Do Exercicio

Do Exercicio2018 2100 loo.ooa.rz.sos.ozzo.zozo 0 F.3.s0.30.00.00
Do Exercício2018 2110 IOO.OOI.TZ.3OS.OZZO.ZOZO 103 IS.S.SO.SO.OO.OO

Do Exercicio2018 2120 IOO.OOI.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 104 B.S.SO.SO.OO.OO

Do Exercício2018 2124 IOO.OO+.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 112 B.e.SO.SO.OO.OO

Do Exercicio2018 2125 IOO.OO+.tZ.aOS.CZZO.ZOZO 115 B.a.SO.3O.OO.OO

2018 o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio2520 lOA.OOr.rO.3Ot.OSZO.ZOZS

303 lr.r.so.so.oo.oo Do Exercicio2018 2530 lOa.OOr.rO.3Or.OaZO.ZOZS

324 Ia.S.SO.3O.OO.OO Do Exercicio2018 2il0 lOa.OOr.rO.SOrOaZO.ZOZS

32s ls.s.so.ro.oo.oo Do ExercÍcio2018 2550 pa.OOr.rO.SOr.O3ZO.ZOZS

326 IS.S.SO.rO.OO.OO Do Exercício2018 2560 lOa.OOr.rO.SOr.OSZO.ZOZS

2018 327 lS.a.SO.aO.OO.Oo Do Exercicio2565 lOO.OOr.rO.aOr.O3ZO.ZOZS

2018 2930 lOa.OOZ.rO,SOr,OSOO.zOZS 498 IS.S.SO.SO.OO.OO Do Exercicio

20'18 2990 IOA.OOZ.,1OSO+.0:ZO.ZOSO 4s7 ls.r.so.oo.oo.oo Do Exercicio

Do Exercicio2018 3060 losoor.oe.z++.oseo.zolr o F.3.9o.3o.oo.oo
2018 3270 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOla 0 F.3.e0.30.00.00 Do Exercicio

2018 3280 IOS.OOZ.OS.Z«.0+OO.ZO3S 702 B.r.so.so.oo.oo Do Exercicio

2018 3290 bS.OOZ.08.Z++.M0o.ZOer 705 la.r.so.ao.oo.oo Do Exercicio

711 IS.S.SO.SO.OO.Oo Do Exercicio20'18 3300 los.ooz.oa.z++.0+oo.zoal
732 ls.s.so.so.oo.oo Do Exercicio2018 3302 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO.ZOSa

741 ls.e.SO.aO.OO.OO Do Exercicio2018 3310 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO.ZO3S

0 F.3.e0.30.00.00 Do Exercicio2018 3460 IOS.OOS.Oa.ZaSO+rO.OOS+

728 IS.S.SO.rO.OO.Oo Do Exercicio2018 3470 pS.OOS.OA.Z+a.O+rO.OOa+

2018 o p.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio3560 pS.OOl.OO.Z+t.O+rO.ZO3S

2
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PREFETURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA l7;.
ESÍADo Do PARANÁ

cúusuu outxrA - DA vALIDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mêse§, a contar da assinatura da mesma,

enquanto â proposta continuar se mostlândo mais vantajosa para a Administração Pública ê satisfazendo os
demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Arl.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de
vâlidade destâ Ata de Regisko de Pre@s, a Prefeiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos refendos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitapo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa beneÍiciána, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à beneíciária, neste caso, o contraditório e a âmpla defesa.

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomêcedores registrâdos;

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

cancelado na Ata, por intêrmédio de processo administrâtivo específico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovâÍ estâr impossibilitado de cumprir as exigênoas da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomaÍ, compmvadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos íomecedores para cancelamento dos

prêços registÍados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previstâs no edital, câso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condiÉo de habiljtaçáo ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

- por razóes de interesse público, devidamente motrvadas e justificadas;

- não cumpÍir âs obnga@s deconentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- ?ÂÍacleÍiz,da qualquer hipotese de inexecução totâl ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicâção do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondêncra com aviso de recebimento, juntandGse o

comprovante aos autos que deram origem ao registm de preços.

CúUSULA SÉTTA - DAS OBRIGAÇOES DA BENEFICIARIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Enkegar o produto adjudicado êslritamente de acordo com as especmcaÉes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo eshbelecido e quantitaüvo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

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

Regisko de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íscais e comerciais, deconentes da contrataçáo do objeto;

3
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PREFEITURA MUNIICIPAL

NOVA SANTA BARBARA I ??2
ESTADÔ DO PARANA

cúusulA otrAvA - DAs oBRtGAçõEs Do MUNtcípto
Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaÉes e os esclarecimentos, aünentes ao objelo, que venham a ser solicitado pela beneficiária
da Ata;

- reJeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as oíentaÉes passadas pelo Orgáo

Gerenciador ou com as especifica@es mnstantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO 0í.

CúUSULA NoNA - Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) diâs conidos, conlados a partir da autonzaÇão de fomecimento

emitido pela Prefeitura, caso a entlega não seja efetivada neste prazo, será imediâtamente solicitada à enkega
para o próximo fornecedor dassificado, cabendo ao licitante inadimplente as san@es previstas na legislaç.ão e

neste edital.

cúUsuLA DÉCITIA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endeÍeços a serem iníormados nas solicitaFes de fomecimento, em

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

ficando a Prefeitura l\,4unicipal c1e Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento omrrerá em ate o 30 (tÍinta) dias após a enlrega dos produtos, mediante apresentação da notâ

fiscal âcompanhada 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

Divida Ativa da Uniâo (DAU) por elas âdministrados, inclusive os creditos tributários relativos às mntribuiçoes

sociais previstas nas alineas "a", "b" e 
-c'do 

parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

mntribui@s instituidas a titulo de substituiçao, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. DeveÉ

constâr da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta banúria receptor:a do deÉsito, e/ou outÍos

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Sânta Báóara poderá deduzir do

montantê a pagar os valores correspondentes a multâs, indenizaçoes, encârgos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora. previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n'8/2018. Nenhum pagamento será

efetuado a benefrciária da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obÍigaçáo financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coÍTeÉo monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Assumir inteira responsabilidâde p€la entrega dos produtos, de acordo mm as especifica@s constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratâr servidoÍ pertencente ao quadro da Prefeiturâ, durante a execução do objeto contratado.

- Não velcular publicidade âcerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaÉo da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata dê registro de preços todas as condi@s de hâbilitação e qualifcaçáo

exigidas na licitação g il
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cLÁusuLA DÉCtitA TERCETRA- DAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigaSes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata
de Registro de PreÇos, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimenlos

legais pertinentes, poderá acarÍetar. isolada ou cumulativamente, nâs seguintes san@s:
. Advertência;

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

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

. l\.4ulta de 0.3% (zero vkgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, até o
máximo de 10% (dez por cento). incidentes sobre o valor eslimado da contrataçã0, além do desconto do
valor conespondente ao fomecimento não realizado pela benefrciária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licita$ão e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaÉo de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditóÍio e ampla

deÍesa.

A aplicaçâo das san$es previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de oulras, previstas em Lei,

indusive responsabilizaçáo do íomecedor por evenhrais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pâgâmentos a sêrem efeluados à beneficiária da Atâ,

podêndo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobEnça judicialmênte.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançoes câbívêis, sejam estas administrâtivas ou

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

Considerar-se-á justiÍlcado o atraso no atendimento somente nos seguintes câsos:

a) greves;

b) epidêmiâs;

c) coÍtes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificaÉes substanciais nos materiais;

g) escâssez, falta de maleriais e/ou mãode-obra no mercado;

h) atrasos deconêntes de outros serviços e/ou instalaÉo inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

cúusuLA DÉcrrrA euARTA. DAS DrsposrçÕEs FrNAls

lntegram esla Ate, o edital do Pregão Eletrônico N" 8/2018 e a proposta da empresa classificada em ordem

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

das disposi@s constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.66ô/'1993 e demais legislaçoes pertinentes.

CúUSULA DÉCil,A QUINTA. DO FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oriundas desta licitaçá0.

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

representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responúvd pelo acompanhamenlo

da atâ.

Nova Santa Bárbârê, 04/05/20'18 il
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NOVA SANTA BARBARA 177 4

Prefeito Municipal - Autoridade Compelente

RG n" 5.943.'í846 SESP/PR

-

llarcelo Paulino de Oliveira

Empresa: MP3 Distibuição e lmportação de Uülidades e Material Escolar - Eireli - EPP

CNPJ: 17.063$65/000147

Beneficiádâ da Ata

i

-;r
,l'

Lucio Alberto dos Reis
Secretáío de Administraçao - Responsável pelo acompanhamênto da ata

*S,u,
ilarcelo'H iroSh i Nomura

Secretário Municipal de Obrâs, Trabalho e Geração de Emprego - pelo acompanhamento dâ âtâ

{
nc0

Secretána Municipal de EducaÉo, Esportá e Cu ra Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

Diretora do Cento lvlunicipal de Educação lnfantil Noêmia B. Cameiro - Responúvel pelo acompanhamento da

ata

Diretora da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker - Res ponúvel pelo acompanhamento da ata

q-r.-Q,

Ne Morêira Sampaio
Diretora da Escola Municipal Edson Gonplves Palhano - Responsável pelo acompanhamenlo da ata N
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uictrete sgffilesus
Secretária lvlunicipal de Saúde Emprego - Rà§ponsável pelo acompanhamento da ata

Secretána Municipal de Social Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

ria n' t2018

fl
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PREFEruRA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREçO 1{.0 26/20íF pilttsB

REFEREIíIE AO PREGÂO Et"EÍRÔiltCO r AZOI& PM*SS

o tuillciPlo DE ilOvA sAl{fA EÁREÀRA coín peGoÍElida& juridica de diÍeito publi@ intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.561.080r!001{0, com sede na Rua Wdfredo BiüencouÍt de Morê,m- Cerrfo, Nova Santa
Báúara - Paraná, CEP - 86250000, ÍepÍesentada neste ab poÍ seu Prcfeito, Sr. Eric Kondo, R.G.5.943.í8+
6, inssib no CPF sob. o n0 0í8.008.959-50, dorarante denorninado Órgfo C'eíeÍriadoÍ, em confumilade mm a
Lei Comdernenh Federd n.o 123fM e n" 1471fr14, Lei Federal n: 10.imint2, Decrffi Federd n.o
7.8921fr13 en' 8.250/2014, DecÍeb Federd N" 3.555m0, DecÍeb Municipd no 04íf2ü)9 e, no qrre couber, a Lei
Federd n0 8.666, de 21 de junho de í993, mrn as dbrações posterirxes, em face da dsi@ão das pÍopostas
aprcsenbdas m PREGÃo El.EtRÔt{EO }f 8i20Í8, tunotogada pdo pÍeÊb MunirÍpat, que RESOLVE
regist"ar os pÍeços para evenfual aquisiião de materiais de expedienb, mabriab esportirs, mabriais para
aÍtesando, hirquedos, enHtes naHims, suprirentos de inÍormátix e outos, obrecirto pela emprcsa
ilARLUCE BEZERRA DOS SAIÍÍOS LORE}ICOi{E . IE, pessoa juídica de dieib pivdo, irscrih no CNPJ
sob n0. í7.992.59d001-56, com eneíeço à Rua Superagui, 424, CÃa - CEP: 8325íX[ - Bairm: Shaqd-Lá ,

Pontal do Paraná/PR, nesb ato rcprcsentada pela Sra aduce Bezena dos Santos Lorêncone, inscdta no
CPF sob no. 02.232.338{P, RG n" í3.607.98$í SSP/PR, doravante denominado bênefrcifuia ú Ata, cula
proposta bi dadftda, observada as especifica@, os píeços, c quantibti\ros na lidqão supracitada, bem
como e dáusula e condiFes abaixo estabelecidas:

cúusulÁ PfrxErRA- Do oB.,EÍo
Constitui obieb desta Ata o Íegisto de prcçc, a evenfual .qubiçáo de míerials de arpedierúe, mrteriais
esportivot, m#rids para aÍt6anato, Mnquedoc, eníeltes nídinos, suprimentoa de informáüca e

oubos, para suprir a rrecessirlades das SeqehÍias Municipab conbrÍne especificado no AIEXO 0í, que

integra o Edhd de PÍêgâo Eetsônico tl." 82ltl8, independenbnrenb de fdnscrtgo. O Ôrgfu Gerencidor nár
se obdga a adquidr os pmduhs rclrcbnados do lijtanb vencedor, nem na quanüdade itdirda m AllB(O 01,

podendo até redizar licitação especifica para adquirir um ou mais item, hiÉtese eÍn que, em iguddade de

coÍrdi6es, o benefciário do Íegisfo teÉ gefuiàrcia, íEs bÍmos do aÍt í5, § 40, da Lei no 8.666F3, rcafimada

no art 70, do DecÍêb no 6.9b/03.

CúUSULA SEGUT{DA - ESPEC DO O&'ErO E REGISTRADOS

I776

ITENS

Codig

odo
píodut
o/seívi

ço

Lote Item PÍeço btdDesuição do produtdseruço MaÍca do
píoduto

Unidade

de
medida

Quantidade Prcço
unitário

Lote 025 1 7698 BAúO UNHA CRIST/ü lewnenb
fanslncidc e de forte

hilhoÍntensidade das mres,
tamanho 7 pdegadas; paotes coÍn
50 unilades (cores a defnir)

PARANA
LATEX

PCTE 35,00 8,40 294,00

Lote 026 1 7699 BAúO LINHA CRISTAL |errerrenb
transllbdG e de fuÍte
brilho/intensidade das cores,

tamanho 9 pdegadí§; pacotes com
50 unidades (cores a defnir)

PA&qNA
LATEX

PCTE 35,00 8,89 1J 1 1
E

LOTE:

028-
Lote 028

1 n01 BAúO LINHA DECORADOS EM

foima de comção, de 11 polegadm;
pacotes com 50 unidades (cores a
definir)

ART

LATEX

PCTE 35,00 21,40 749,00

c
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lr*lir NOVA SANTA BARBARA
1?77

LOTE:

029 -
Lote 029

1 n00 BAúo UNHA DEcoRADos com
estampas e decora@, no
tamanho I polegdas; peotes com
50 unil!# (cores a definir)

ART

LATEX

PClE 20,00 20,19 409,80

LOTE:
030 -
Lote 030

1 7702 20,99 629,70BAúO LINHA LlSo de bÍmaro
redondo, nos tamanhos de 1'l
polegadas, corcs lisas, pacobs com
50 unidades (mres a definir)

ART

LATEX

PCTE 30,00

LOTE:
032 -
Lote 032

1 n02 BAúO LINHA USO dE brMáO
Í€dondo, n6 tâmanhos de í í
polegadas, corcs lisas, pacotes com
50 uniddes (coas a definir)

ART

LAIEX
PCTE 30,00 í9,99 599,70

LOTE:

034 -
Lote 03il

1 nu BAúO UNHA USOS de ftrmato
Íedondo, nos tãnanhos de I
polegadas, cores lisas, pacobs com
50 unidades (corcs a definir)

ART

LAÍEX
PCTE 30,00 8,89 266,70

LOTE:

092 -
Lote 092

1 7650 CARTOLINA DECORADA DUPLA

FACE (cdor set) í 509 48x66{Ín.
Decoraçfu a defnir.

VMP UN 200,00 2,M 408,00

40,00 46,00 1.810,00LOTE:

099 -
Lote 099

1 n42 CHAPÉU modelo de praia para

pmtE& solar, mdeÍial com
aspecno de palha tsan@a, coín

abas laryas, de mrcs neutsas.

IMP UN

339,83WALEU PCTE 17,00 19,99LOTE:

í00 -
Lote'100

1 452ô CHAVE|RO PúSTrcO, c/ erhueta
para klentificaçao. Pote mm 2tt

unidde
12,35 74,107654 COMPASSO DE iTADEIRAIO CM

para uso de giz para qudrc negrc.
Madeira pinus. Dimensões: ,km x
39cm x lcrn.

SOUZA UN 6,00LOTE:

111-
Lote 11í

1

LASSAN

E

PCTE 6,00 8,89 53,34LOÍE:
124 -
Lote 124

I 5320 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
pvc - 12 mm para 70 ÍChas, peta.
Pcte com 100 unidades

UN 2,00 9,92 19,84LOTE:

125 -
Lote 125

1 60 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
PVC - í4 mm para 80 iChas, preta.

Pcle c/ '100 unidades

LASSAN

E

4,00 5,30 21,206557 ESPIRÂL PARA ENCADERNAÇAO
prc - 7 mm para 25 ftChas, prcta.

Pcte com 50 uniddes

LASSAN

E

PCTELOTE:

126-
Lote 126

1

í 0,11 20,22LASSAN

E

UN 2,00LOTE:

129 -
Lote 129

I 194 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÂO
PVC 45 mm pam 350 fdhas, preta

Pcte d l5 unil.
UN 60,00 21,57 1.318,20LOTE:

144 -
Lote 1tl4

1 7726 FESTÂO NATALINO aramado,

vádas cores com 2m, para

decoração natdina.

IMP

ADELBR

AS

UN 't't2,00 í,89 211,68LOTE:

í50 -
Lote í50

1 14 FITA ADESIVA CREPE 18 mm x 50

m Compcirpo basica: papel

crepado ffiado e adesivo á base de
resina de bonacha.

8,83 32,45MERITA PÇ í5,00LOTE:

156 -
Lote 156

I 7ô6'l FITA DE CETIM - 38mm - no 9 c/ 10

metos, simdes face. Corcs a defnir

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no rer, Centro, I 43 . 326É,.E10iJ, E - E6.25Hn0
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LOTE:

160 -
Lote í60

í 4275 FITA DE CETIM n (X), peça con í
me[6. Cor a delinir

*lM.o* UN 30,00 9,00 270,00

LOTE:

1 6 1

í6íLote

í 4276 FITA DE CETIM n 0í, peça mín 10

mefos. Cor a definir r* UN 130,00 7,58 985,40

LOTE:

163 -
Lote í63

,l
6583 FITA DE CEIIM n" 03, peça coín í0

mb. Cor a definiÍ. r- ROLO 300,00 6,99 2.097,00

LOTE:

215 -
Lote 2'15

1 2350 U/vA lD cotn cctado de p4d
para aplicaçfu em madeira.

Dimensõês: 22,5x27,5 cm |-"*

UN 170,00 0,52 88,10

LOTE:

218 -
Lote 218

1 n28 LUZES lipo Cascata de Natal í00
LEDS fixa con adaptadores nas
pontas. |-'

UN '120,00 37,06 4.447,20

LOTE:

243 -
Lote 243

1 6558 Palito de dente em madeira cdxa
com 200 unid.

lr*'o'o

CX '15,00 1,34 20,í0

LOTE:

245 -
Lote 245

1 í268 PAUTO PARA CHURRASCO pcb
com í$ unil.

l"'o'o

PCTE 86,00 3,28 282,08

LOTE:

246-
Lote 246

1 4296 PAUTO PARA i'ANICURE
ApmximdaÍnente 18 cm, pacote

com 100 unklades I UN 50,00 í3,00 650,00

LOTE:

217 -
Ldle?47

1 743 PAUTO PARA SORVETE. PONTA

REDONDA. PACOTE COM íOO

UNIDADES. r PCTE 100,00 2,18 2Í8,00

LOTE:

31't -
Lote 31'l

1 5404 ROLO DE ESPUÍtttA4 cm

|.'*

UN 25,00 1,10 27,50

LOTE:

3't5 -
Lote 3Í5

1 7686 SACO PRESENTE METAL
20ú9sn prda liso pcte com 50
unidades I PCTE 25,00 14,55 363,75

LOTE:

3í8 -
Lote 3í 8

1 n15 TATAME TAPETE E.V.À
'l(X)xÍflh3crn íxí mefio 3{hm Kit
com í0 unidades [^*-

KIT 3,00 80,10 241,20

TOTAL 17.389,51

CIâÚ$JTÂ IERCBRA - DA UGÊilCIA

0 prazo de vigemia da /úa de Regisro de fteços seÉ de í2 (dee) meses, a mntar da assind.lra do mesmo,

com vdidade e eficácia lesd apos a puHirçfu do seu extato no Diário Ofrcid do Município de llova Santa

BáÍbara.

cuÚsulA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAÍ{EilTÁRh
As deconentes desta cotTêÍilo conta da

I77s

DO

I* Fant ae htuezal*l Iprogramátirx da despesa da fontê

í8 Fso lor.oor.ol.rz.oooo.zooo F F"g.eo.3o.oo.oo
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PRTTEruRA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA l?ig
ESTÂDO DO PÂRANÁ

cúusuLA QrJlilÍA . DA VAUDAOE DOS PREçOS
A píesente Aa de Regirúo de fteçoc tera validedê de 12 (douê) Ínêsê3, a contaÍ da assinatura da mesma,

enquanb a pmposh continuar sê ÍTnsfando mais vantalxa para a Adminisbaçá Pública e saliskendo os

demais requbÍbs da noma, Art 57, § 40 da Lei 8.666,93 e Art 4 do Decíeb n0 6.906/03. Durante o prao de

valiíade desla Ata de Registm de Preços, a PÍefeiirra MunkÍ@ de Nom Santa Báóara, não seÉ obrigada a

adquidr os pmdubs referirlm na Cláusula segunda exdusivamenb pdo Sistema d€ Regisfo de PÍeçqs,

podendo Íazê{o úaés de ouba lkÍtação quando ju§ar convenieflte, sem que caiba ÍecuÍso ou indenização de

qualquer especie à emgesa beneírifuia, ou, cancdar a Ab, na ocoíência de dguma da hipobses l€gdÍneítte

pÍeüstas para tanb, gara$dc à bemfciária, nesê ceo, o contadiúio e a anpla deÊsa.

cúusuÁ sExrA . Do cANcELÂilElIro DA ATA DE REGISTRo DE PREçOS

A Ata de Regisüo de Prcços podaá ser cancdada pda Mminisfaçfu:
- autsilaticanenb:

2018 5Í0 p.oor.oo.rzs.ooos.aoz o F.3.9o.3o.oo.oo b exercici:
20í8 650 los.oor.is.i 22.0070.2009 0 l3.3.9o.3o.oo.oo loo Exerci*o
2018 í500 s.ooz.tz.sor.ozro:oro o h.3.90.30.00.00 hexercicio
2018 15í0 h.OOZ.rZ.SSr.OZrO.ArO 103 lr.r.so.so.oo.oo lDo Êxercício

2018 1520 pO.OOZ.rZ.rOr.OzrO:OrO 104 ll.s.so.so.oo.oo lDo Exercício

20í8 í530 pO.OOZ.rz.aor.ozro.mro í07 p.r.so.ro.oo.OO bexercici:
2018 í540 IOO.OOZ.rZ.eOr.OZO.mrO 114 B.s.so.so.oo.oo fuexercicl:
2018 í890 pO.OOr.rZ.rOt.OZSO:Oíe 102 lf.a.go.so.oo.oo loo exercicl:
20Í8 1940 s.OOt.rZ.sor.ozso.mra 102 h.l.so.sz.oo.oo hfxercloo
20'18 í990 pO.OOl.rZ.IOS.O2OO.ZO1S 102 b.s.90.30.00.00 loo exercicio

2018 2100 pO.OOl.rZ.rOS-OZZO.mZO o b.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2018 2110 pO.OO+.rZ.rOS.OZZO.mZO í03 B.s.so.ro.oo.oo loo exerciuo

2018 21m 106.004.í2.365.0270.2020
'104 [r.s.90.so.0o.oo loo exercirio

2018 2124 lO0.OOl.rZ.3OS.OZZO.ZOZO 112 h.s.90.30.00.00 loo exerciclr

2018 2125 pO.OO+.rZ.SOS.OZZO.nZO 1í5 1s.e.90.f0.00.00 loo exercicr
2018 2s2O lOa.OOr.rO.SOí.OIZO.ZOZS o F.3.9o.3o.oo.oo loo Exercício

2018 2530 pA.OOr.rO.iOr.OSm.mZS 303 ls.r.9o.3o.oo.m loo exenl*r
2018 2540 pa.OOr.rO.rOr.OSZO.ZOzs 321 1s.s.90.30.00.00 looexerciclo
2018 2550 lOa.OOr.rO.rOr.OSZO.nZS 325 b.g.9o.so.oo.oo loo Exercicio

2018 2560 lOe.OOr.rO.rOr.OSm.mZS 326 b.S.90.S0.00.00 lDo Exercicio

2018 2565 lOa.OOr.rO.SOr.OIZO.mZS lzt Fs.s0.so.o0o0 loo exercício

2018 2930 pa.OOZ.rO.rOr.OSOO.ZOZS 498 B.S.SO.SO.OO.OO lDo Exercício

2018 2990 pa.OOZ.rO.rOl.OSZO.ZOSO 497 B.s.so.so.oo.oo loo rxerciclo

20'18 3060 los.oor.oe.z«.mao.zorr o F.3.90.30.00.00 loo Erercíclr:

2018 3270 ps.ooz.oe.zal.oloo.mr o F.3.90.30.00.00 loo Exercicir>

2018 3280 ps.ooz.oa.z«.oloo.zore 702 ls.s.90.so.oo.00 lDo Exercicio

20't8 3290 ps.ooz.oa.zl+.oloo.mll 705 le.s.so.eo.oo.oo lDo Exercício

2018 33oo los.ooz.oe.z«.0+oo.zorr ru Fsso-ltj.oooo looexercirio
2018 3302 IOS.OOZ.O8.ZA.OTOO.ASS 7n F.s.go3o.m.m loo exerci*r
2018 3310 pS.OOZ.Oa.Zll.OnOO.zOta ict ls.r.so.eo.oo.oo lDo ÉxeÍcicio

2018 3160 ps.ooa.oo.zls.o«o.sou o F.3.90.30.00.00 loo exerciuo

2018 3470 pO.OOS.OO.ZlS.OlrO.SO3+ 728 F.S.90.r0.m.00 lDo Exercícb

20í8 3560 pS.OOS.O8.Z$.O43O.ZOSS o F.3.9o.3o.oo.oo lDo Exeícicio

Nova Santa Brírbarq Pararuí - E - E-mail - licitacaoiânsb r - ww"ll.nsb.pr.gov.br
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- por deolso de prazo de úg&pia;
- quando não Í6taÍêm fumecedoí€s regisHG;
- peb Ôrgao Aean;nOor, quando carerizado o interesse ÉHico. O Proponenb bíá o seu rcgisüo de peçs
cancdado na Ata, por inbmedio de pocesso adminisfrdiro específco, assêgurdo o mnHibrb e ampla
defusa:

A pedido, quaxlo:
- comprovar esür impmiHibdo de cumpir a exipnchs da Aa, por mnària de crc futibs ou de fuiça
maioE

- o seu pÍeço rcgisúato se bmaÍ, csnpíovadaÍrEítb, inexequiwl em função da ehvaçâ dc geços de

mercado do insum que compõem o cuso do produb. A sdbibçfo dc funecedores para cancdanrento dc
peçc tegisüarhs dereÉ ser bmuHa com a atbcedâria de 15 (qrÍnze) dhs, hrlhda à AdminisbacÉo a

aplicação das pendklades pevista no editd, caso não mitas as nazões do pedido.

- por iniÍaiva do Ôrgáo Ccrenciador, quando a yênoedffa:

- não aceitar rcduir o píeço Íegi#o, m hipfrbse desle se bínaÍ §tpsir 4ueles praticadc m mercado;

- peda qudquer condi;ão de hdÍItrp w qudi@ão bo*: exigida m prmo licibtôrio;
- por razóes de inbesse publico, devidarente motiwdas e justificadas;

- não ampir as obrigaFes decorentes desta Ab de Regisffo de fteçc;
- não cotnparccer ou se íecusar a elira, m prao es6deciJo, c ped*hs decorenbs desla Ata de Regisüo

de Preços;

- cerúenzadia qudquer hipobse de inexeqtçfo b0d or parid das condipes esbbdecidas nesta Ata de

Registo de Preço oJ n6 pedi&s dda decoíênbs; A cununiaçao do cardarcnb do peço egisfado, nc
casc pevisbs, seÍá ftib pessodÍnente or por coÍÍêspofldência com adso de ÍecetÍflEnb, juntrndose o
compmvante aos arbs que deram oÍiçm ao rcgisüo de peçoo.

cláust u sÉ-nmA- DAs oBncAçôES DA BEr{EFrcúflA DA ATA

A Adjudicatâia oU(1a-seú a:

- Enüegar o podub adjrldicdo êsEibrrenb de acodo om a especiÍr4ões dessibs m Ternp de ReÍeÉrcia

- ANEXO 01, bem corm no prao estabeleclh e quanttatir/o sdidtado pela PcEiUra, rcsponsabilizadose

inbiràrrcnb peh eúWa inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigauia não @eÉ eslar lêncila) duranb bda a v(&rcia da AE de

Regisfo de PÍeços:

- Respondu por bdo o ônts rcÉlenb à entega d6 pÍodubs, hb coÍÍp, encargos fabdtM, pÍêvidêfi*âtbs,

fiscds e coíIrÍciais, decoíênEs da conrabção do oüi6;

cúusuLAoÍÍAvA- DAs oBRtGAçóEs m ru[lclpto
CáeÉ a Prefufura:

- píes{ar as inbmnções e c esdarecimenbs, dinenbs ao úBb, qrc varhan a ser soliÍbdo pefa benefidâia

da Ata;

- reieibr os plodubs entegrcs equiv@adarcnb efl desÍDodo coín as oíienbÉes psada peb ÓíSão

Gerenciador ou com as especificaçoes coíÉantês do Ab Cmwcaffib, em pstirla, de seu ANDO 0í .

CúUSULÂ 1{oT.A- DO PRÂZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entega seíá de ate 05 (cinco) dias conidos, cmtados a pattir da auhfiz4ão de fumecimenb

emitido pda Heitura, caso a enüêga nfu sela eÍeüvda neste prao, seÍá iÍrrcdiataÍnenb sdiÍbda à enüega

para o prcÍmo fumecedu dassificado, cabendo ao liibnb indimdenb a3 san@ pteüshs m legislrrão e

neste edital.

Nova Santa Brárbar4 Paraná - E - E-mail wu*.nsb.pr.qov.br

v
E

Rua Walfredo Bitencourt de Moraes n" 222, Cenho, I 43.326í.E100, M - 86.250-000



PREFBTURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA I 78i
rsrloo oo paRalÁ

cúustu oÉcrul. Do rccAt DAEITREGA
0§ FoOutos deverão ser enüeglcs nos endereços a serem infuimadc nas sdii@es de brnecimento, em
horário comcid de segunda a se)ú+lura, com segum, ffi, caga e rhscarga irdrm m vdor da nrercadorh,
ficando a Prcfeitura Municipd de Nova Sanh BáÍbara iseata de quaisqua responsahlirades.

cúUsUI.A DÉcilA PRITEIRA- oo PAGÁTEITTo
O pagamento oconeÉ em ab o 30 (finh) dia 4os a enbe{a dc pÍodubs, Ínedianb apÍesentação da nota
fscd mmpaüada da cerüdilo expedida coírjunlanenb pda SecÍetaÍia da Receib Federd do Brasí (RFB) e
pela Pmcuradoda€eral da Fazerúa Nacbnd (PGFN), rchrente a bdm c crÉrtib tihrEios Êderds e à
Díüda Aüw da União (DAU) por elas adminis,tsados, indrsive os credibs tibúáÍios Ída[ivos âs contibuirFes
sociais gevisias na dineas 'a', 'b' e 'C do pamgrab únbo do aÍlbo í l da Lei Federd n.o 8.212Í99í, à§

confihtições iníituídas a tÍtío de srbst'hrirp, e ?§ contihri@ devilas, por lei, a brceiroe e Certifcado de
Reguhddade de Siiração junb a FGT§ Na exisêrrcia de debitos iunb as oÍgtu dtd6, a Prcleitura

aguadaá a ÍegMÍização por pab da conffia, inijandose norc pcuo para o paganenb. Sando que a
Prefeitura Municipd de llova Santa Bâtaía Ídá o devilo pagamenb Íredianb deposito bancáÍio. DerieÉ
constar da nda fscd o noírE do baÍtco, ageÍxra e o N' da conta bancária ecepbm do depoeito, e/ou outros

dados indispensaveb para a eêtivrráo do pagamento. O MunirÍpio de Norra Sanb B&bara pod*á deduzir do

montanb a pagar os valores coÍÍespondeítes a multas, indenizaçoes, eíEaÍgos, tibubs, eb., devidm pela

licitante vencedora, pÍeyisb em ld o, Íxs temG do Pregão Elet6nico n'M0í8. Nenhum paganenb será

efetuado a beneficiâia da Ab eÍquanb pendente de liquüação qu{uer obdgação fnanceira, sem que isso

gere dieito a rcaiÉarnnto de preçc ou a coreção monetàia.

CúUS{,IÁ DÊCHA SEGUilDA - DAs coilDlcÔEs GERAS A SEREH AIENDIDAS

A beneficiâia da Ah dewm (áo) obedecer à seguinbs ex!êncir:
- Assumir inteira tespomabltdade pda entega dos píodu6, de acodo cur as especifica@ coístmtes do

pÍesente Edital e Anexo6, bem corn da rcspeciiva pmpcla;
A beneficiâia da Ah fcara obdgda a:

- Não contailar servidor peÍbncenb il quadrc da fteh'Ura, duranb a exect4& do otieO confaado.
- Não veicular puHi*lade crca do obieb desh ãta, saho sê houver géüa affizaçfu da Adminishação da

PrcÊitura ÍtluniÍpd de Nova Saila Báôara.
- ManteÍêín durante a execuÉo da áa de íêgisüD de pÍ€ços bd6 as ordipes dê h*rliqtu e qudificaçfo

exigidas na lhitação.

cúusulá DÉGHA TERGEIRA - DAs sAilçôEs ADmr{lsrRArIvAs
0 desompimenb btd or parcid da obdgações assumilas peb bmcedu m monenb da execução da Ata

de REisúo de Preços, sern islificaiva mih @ órgão or enüdadê usuâia, Íesguaídado§ 6 píocedimentos

legais petlinenbs, poderá earetar, isdada ou dmulativaÍnenb, n6 seguintês saÍ@s:
o Advedêmia;

. Multa de 10% (dez por cenb) sobe o v*r estimado btd do ab, em caso de Íecusa do 1.o

colocada do ibm em assina a Ata de Regisfo de PÍeçc;
. lrlulu de 0,3% (zero úrguh [rês por cenb) pu dia de bmeciÍÍEírb incomÉto ou em afaso, até o

máximo de í 0% (dez por cenb), incidenbs sobe o vdor es{imado da contataçáo, dém do desconto do

vdor coresponderb ao fuíÍEdÍnenb nfo rcalizdo @a bercÍrciaia da Ab, Íecdhila no prazo mâimo

de I 5 (quinze) dias corÍdos, uma veiz comunidc ofcidnnnb;
. Suspensão bmpoÉria do dinito de panbipar de lidh@ e de turccer à MminisFa@ PúHica,

por prazo de até 05 (circo) ams;

Nova Santa Bfubarq Paraná - E - E-mail - licitacao ri nsb.or.gor .br - r*'ww.nsb r ov.br
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Em qudqtr hipotese de apllação de pendildes será assegurado ao bmecsdor o conbadibrio e arnÉ
deÍesa.

A aplicação das san@ pevistas rcsb /rla náo exclui a possitilirade de adir:çtu de oufas, pevi*as em Lei,

indusiw rcsponsabilizaçáo do furecedor por erreftrais pedas e dams causdos à Administração.

As impoÉrcia dalivas a mullas serão descontadas dos pagamentos a seí€m eEürdos à benefciáia da Ata,
podedo, entetaú, coflfurrE o carso pÍmssa-se a coôraç iudijdÍrrÍtb.
As pendidades seÍão diodas sem preiuizo das dêmds sanÉes cáíyeis, sejar esbs dmitsHivc oJ
penais, gevislas na Lei no 8.66093 e deraçoes.

Consklerar+eá juíificado o aúaso no &ÍÉirEnb somentê Ílos seguinbs cas6:
a) gÍeves;

b) epidemia;

c) coíbs ÍEqÍienbs de ateryia ehEir e água;

d) enchentes;

e) impedirenb de supÍir os seívips com mdiab devilo à inbírupçá das vias de msso à rpsnas;
í) aoescirns de rdunres oU npdifca@ substanciab nos matêÍiais;

g) esc6s€2, Ata de mabdais e/ou mfo{e,obra m nrercado;

h) atsasos decoíIenbs de oúÍos seruips e/ou instdacÉo inerenbs as bmc conffiados direEnente pelo

Municip*1.

cúusuLA DÉcilA qJARTA. DAs DlsposrçôEs FtilArs

lntegram esb Ata, o editd do Pregáo Eenônico N 8nfi8 e a tropGta da emprcsa clmificada em odem

cÍescente respeclinarBnte, m cêÍtaÍne supra numerado. Os casos omissm serfu Íesdvidc cün obseruância

das disposições constantes das Leb no 10520nüJ2, Lei 8.666/1 993 e demais legislações pertinenbs.

ctÁusurÁ DÉdrA c[í1{Í4. Do FoRo
Fica ehito o fuio da Cornarca de São JeÍôniÍno da Sena - Pr., com enuncia de qudqrcr ouEo, por mds
piülegido quc seia, paa seem dirimiJas peiveb drhtk a odundas êsfia liihçâ.
E, para firmeza e vdk ade do que ki pdmdo, hvÍoese a pí€sêÍrb aúa, qrc depcis de lida, setá asinada pelos

ÍepÍesênhntes d6 paíbs, Oígão GeÍenciador e a benetciâia da Ah, e @ tesporcávd pelo acompanhamenb

da ata.
Nova Santa Bâôara, U/05/20í8.

,á«

Maduce

EmpÍesa: tt aÍlúe Bezeíra dc Saús Lotermne - ME

CNPJ: 1 7.992.596/000'l-56

BênefciáÍh da Âta

7
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Ludo Àbedo doe Reis
Secretário de Adminisfação - Responsável pdo acunpanhamenb da ata

lúarcelo Nomura

Secretfoio Íúunidpd de Obrô, Trabdho e GerE& de Emprego - nesponsàd pelo aconpanharmnb da ab
I

Sílva
Secretaria Municipd de Edrrcação, Esporte e-CrÍtura - ResponsárcI pelo acompanhamento da atia

\ ,",.t1I

iÍo,to"'\r0
'lllrian Sdo

I783

Dirctora do Cento Municipd de Educação lnfanül Noêmia B. Carreim - Responsávd pelo mompanhannnto da
ala

.-/ ,,.^,rrro-

- Simoni il,uiMdra
Diretora da Escola MunkÍpd Ívtaria da Concdção lGsecker - Responúvd pelo acompaüaÍnenb da ab

Diretora da Escola Municipal da ata

de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento da ata

.Á_
Secretária Municipal de Social EmpÍego - Responsável pelo acompanhamento da ata

Pereira

G

n 12018
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NOVA SANTA BARBARA I TEi
ESÍADO DO PÂRAÀIA

ATA DE REG|STRo DE PREçO N.0 2712018- PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO ELETRÔNICO N" 8/2018- PMNSB

0 MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personâlidade juridica de direito público intemo. inscrita no
CNPJ sob n0 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro. Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato poÍ seu Prefeito, Sr. EÍic Kondo. R.G. 5.943.184-
6, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.959-50. doravanle denominado Orqão Gerenciador. em conÍormidade com a
Lei Complementar Federal n.0 123/2006 e n" 14712014, Lei Federal n." 10,520/2002 Decreto Federat n.0

7.892/2013 e n' 8.25012014. Decreto Federal N0 3.555/00, Decrêto l\,4unicipal no 041/2009 e. no que couber, a Lei
Federal n" 8.666, de 2'1 de junho de 1993, com as allerações posteriores, em face da classiÍicaÇão das propostas

apresentadas no PREGÂO ELETRÔNICO N" 8/2018, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE
registrar os preços para eventual aquisiÇâo de matenais de expediente, materiais esportivos, materiais para

artesanato, brinquedos, enÍeites natalinos, suprimentos de inÍormática e outros, oferecido pela empresa REJANE
COiIERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ
sob n".01.763.210/0001-02, com endereço à Rua Taruma, 169 - CEP: 94960585 - Bairro: Jardim do Bosque,
Cachoeirinha/RS, neste ato representada pela Sra. Flávia Gomes Esmeraldino, inscrita no CPF sob n".

028.018.070-52, RG n'5095835293, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi classificada,
observada as especiflcações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e
condiÇoes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIÍIIEIRA. Do oBJETo
Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de expediente, materiais

esportivos, materiais para arlesanato, bÍinquedos, enfeites natalinos, suprimêntos de iníormática e

outros, paÍa suprir as necessidades das Secretarias Municipais conforme especiÍicado no ANEXO 0í. que

integra o Edital de Pregâo Eletrônico N.'8/20í8, independentemente de lranscrção. O Orgão GeÍenciador nâo

se obriga a adquiriÍ os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01.

podendo até realizar licitação especiÍica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que. em igualdade de

condições, o beneficiário do registro terá preÍerência, nos termos do aÍt. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFI O DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Código
do
produto/s

eNiço

Descrição do prod uto/serviço LJnidade

de
medida

Quantidade Preço

unitário
PÍeço

lotal

Lote

045

I t36 pals e

Íllhos
10,00 36 89 368,901 BLOCO DE N4ONTAR 150 PEÇAS

16,00Lote

046

1 6576 BLOCO DE IVONTAR TIPO LEGO

com aproximadamente 1000
peças de montagem em plástico

resistênte. atóxico, Acompanha

acondicionamento em baÚ de
plástico

SC UN 139 00 2.224.00

Lote

050

1 6849 BLOCOS LOGICOS.

Confeccionados em l\.4.D.F com 48
peças.

SC JG 10,00 43.50 435 00

sulevim UN 100,00 d 'iq 439 00Lote

0ô2

1 7729 BOLA VINIL 40 Clvl. Cores

sortidas.

SC JG 6,00 216,00 1.296.00Lote 1 3t BRINQUEDO EDUCATIVO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 212. Centro- Ê .13. i266.8100. - - 86.150-000
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CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNClA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozê) meses, a contar da assinatura do mesmo,
com validade e eÍicácia legal apôs a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Municipio de Nova Santa
BáÍbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA
AS decorrentes desta Lic c0rrera0 r conta da uinte do mentáÍia

Lote

068
2 INQUEDO PEDAGOGICO

ONECA emboÍÍachado
nÍeccionada em mateÍial

lástico resistênte, na cor PRETA.
indo 40cm toda em vinil

itk UN 0,00 20.96 bU

Lote RINQUEDO PEDAGOGICO

ONECA BEBE . SEIV CABELO
BEÇA, PERNAS E BRAÇOS

mbonachado - corpo em tecido
m enchimento, com roupa - cor

reta, tamanho aprox. 50 cm de
ura, peso 600 gr

ys
uperto UN 1,00 20 6,20

Lote

7A

RINOUEDO PEDAGOGICO

ONECA BEBE . SEM CABELO
BEÇA, PERNAS E BRAÇOS
bonachado - corpo em tecido

m enchimenlo, com roupa - cor
ranca, tamanho 40 cm de altura,

600

S

ver UN 1,00 1.90 51,90

Lote

71

RINQUEDO PEDAGOGICO KIT
UPER[IERCADO

GOGIC0 coníeccionado em
aterial plástico resistenle, boa
ualidade. Contendo 02 pecas, 01

sta com dimensôes dê

87,5x37x'16), 0'1 balança com
imensões de (39x10x23), bala
cesta de compras.

esita UN 7,00 .20 40

ote

80
854 AMINHÂO BOIADEIRO COI\4

NllVAlS. Em pláslico resastente

Medidas minimas: 88x24x1 Scm

ibardi UN .16 1.047.20

LLote 602 OGO DE DAMA Contendo 24

ças e tabuleiro
ibardi G 0,00 ,11 05.50

OTAL .582,70

ES

uncional programática Fonte Ce

rs0

da despesa rupo da fonte

3.001.04.1 22.0060.2006 3.90.30.00.00 Do Exercicio
10 001 .06.125.0065 2007 3.3.90.30.00.00 Exercicio

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 212. Centro. Ê -13. 3266.8100. ..:. - 86.250-000
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c6ô confeccionado em plástico rÍgido,
colorido contendo no minimo 200
peças de encaixe

1

1

1

170,00
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cúusuLA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro dê Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contaÍ da assanatura da mesma.

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

demâis requisitos da norma, Arl. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e AÍt.4 do Decreto no 6,906/03. Durante o prazo de

validade desla Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obÍigada a

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

podendo fazê{o através de outra licitação quando julgar conveniente. sem que caiba recurso ou indenizaçào de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍlciária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamenle:

- por decurso de prazo de vigência;

ESTPOO DO PÂRSNA

2018 ÂÂn 05.001 .15 122.0070 2009 3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 '1500 06.002.12.361.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1510 06.002.1 2.361.021 0.201 6 103 .3.90.30 00.00 Do Exercicio

2018 1520 06.002.1 2.361.02'1 0.20'1 6 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1530 06.002.12.361.0210.201 6 147 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 1540 06.002.1 2.361.0210.201 6 114 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2018 1890 06.003.1 2.361.0250.201 8 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 '1940 06.003.1 2.361.0250.201 8 142 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2018 1990 06.004.1 2.365.0260.201 I 142 3.90.30.00.00 Do Exercicio

06.004.1 2.365.0270.2020 3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2110 06.004.1 2.365.0270.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

06.004.1 2.365.0270.2020 '104 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

06.004.1 2.365.0270.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

06.004.1 2.365.0270.2020 115 3.3.90.30,00.00 Do Exercrcio

08.001.10.301.0320 2025 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2530

2018 2540 08.001.10.301.0320.2025 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

08.001.10.301.0320.2025 1rq 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 2s60 08.001.1 0.301.0320.2025 .11tl 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2565 08.001. 1 0.301.0320.2025 327 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 2930 08.002.'1 0.301.0360.2029 498 1 3.90.30.00.00

3.3.90.30.00.00

Do Exercicio

08.002 10.304.0370.2030 497 Do Exercicio

2018 3060 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.30.00.00 Dô Exêrcicio

2018 3274 09.002.08.244 0400.2033 il 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 3290 09,002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.30.00,00 Do Exercício

2018 3300 09.002.08.244.0400.2033 711 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 3310 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 3460

2018 3470 09.003.08.243.041 0.6034 728 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 3560 09.003.08.243.0430.2035 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. I 41. 1266.8100. :1 - 86.150-000
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2018 12124

lzora luzs
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loS.oor r o.eor .o:zo. zozs lso: ll.t.go.so.oo.oo lDo Exercicio

2018 12550

lzora leggo

2018 13280 log.ooz.oa.z++.onoo.zoga ioz 13.3.90.30.00.00 lDo Exercicro

lzora lroz log.ooz.og.z++.0+oo.zo:s ltsz ls.s.go.so.oo.oo lDo Exercicro

log.oog.og,zag.oq r o.oogq lo ls.r so.so.oo.oo lDo Exercicio
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- quando não Íestarem fornecedores registrados;

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

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específlc0, assegurado o contÍaditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu prqo registrado se tornar, comprovadamenle, inexequível em função da elevaçâo dos preços de

mercado dos insumos que compÕem o custo do produto. A solicitaÇão dos fornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser ÍoÍmulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íâcultada à AdministÍaÇão a

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

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço Íegistrado, na hipótese deste se tomaÍ supenor àqueles praticados no mercado,

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

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

- não cumprir âs obrigaçôes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caraclerizada qualqueÍ hipotese de inêxecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do pÍeço Íegistrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntandGse o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preÇos.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAs oBRIGAçÔES DA BENEFICÉRA DA ATA

A Adjudicatária obrigaÊseá a:

- Entregar o produto adiudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçôes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários.

fiscais e comerciais, deconentes da contratação do obieto;

cúusuLA orTAvA - oAs oBRrcAÇÕEs Do MuNlcipt0
Caberá â Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rqeitar os produtos entrEues equivocadamenle ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaçôes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorizaçâo de foÍnecimento

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 sançôes previstas na legislação e

neste edital

17 3i
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cúusuLA DEctMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produlos deverão sêr entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçôes de Íornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e descaÍga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a PrêfeituÍa l,|lunicipalde Nova Sanla Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉcIÍIIA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

O pagamenlo ocorrerá em até o 30 (trinta) dias apôs a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Íêferente a todos os créditos tributários fedeÍais e à

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributáÍios relativos às contÍibuiçÕes

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

contribuiÇôes instituidas a titulo de substituiÇeo, e às contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros ê Certificado de

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

aguardará a regularização por parte dâ contratada. iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento medlante depósito bancário. Deverá

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

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. O l\4unicipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montânte a pagaÍ os valoÍes correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do PrEáo Eletrônico n" 8/2018. Nenhum pagamento será

efetuado a beneÍiciária da Ata enquanto pendente de liquidaçeo qualquer obrigação ílnanceiÍa, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCIiIA SEGUNDA- DAS CONDrcÔES GERAIS A SEREII ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às segUintes exigências:

- Assúmir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especiÍicaçoês constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta:

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, duÍante a execução do obieto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver pÍévia autorização da Administraçâo da

Preíeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de rqistro de preços todas as condiçóes de habilitaÇão e qualiÍicação

êxigidas na licitaÇão.

)-R
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CLÁUSULA OÉCI'íA TERCEIRA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigâçÕes assumidas peio fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiíicativa aceita pelo ôrgão ou entidade usuária, 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 ata, em caso de recusa do 1."

colocada do item em assinar a Ata dê RegistÍo de Preços;

. Multa de 0,370 (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor correspondente ao íornecimento nâo realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo màximo

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

o Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Púbtica, Át.
por prazo de até 05 (cinco) anos. NJ

5
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Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançÕes pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, pÍev,stas em Lei.

inclusive responsabilização do Íornecedor por eventuais perdas e danos causados à Adminislração.

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

podendo, enfetanto, conforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demals sançôes cabíveis, seiam estas administrativas ou

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

ConsideÍarse-á justiÍicado o atraso no atendimenlo somente nos seguintes casos:

a)greves;

b)epidemias;

c) cortes fÍeqüentes de energia elélrica 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 mateÍiais;

g) escassez, falta de matenais e/ou mãGde{bra no mercado;

h) atrasos deconentes de oúros seÍviços e/ou instalaçtu inerentes aos termos conlralados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS DISPOSIçOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Eletrônico N0 812018 e a pÍoposta da empÍesa classificada em ordem

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

das disposiçoes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçÕes pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO

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

privilegiado que seia, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçào.

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

representantês das partes, Orgão GeÍenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa BárbaÍa, 04/05/2018.

y'-zÁ"
/Êric Kondo

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR

Fláv ino

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda - ME

CNPJ: 01.763.210/0001-02

BeneÍiciária da Ata

6
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lberto dos Reis
Secretário de Admin - Responsável pelo acompanhamento da ata

Marcelo Hiroshi Nomu

SecretáÍio Municipal de ObÍas, Trabalho e Geração de Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

L

LbÀÀ-)'@
llirian Sotto

oiretora do Centro Municipal de Educação lnÍanlil Noêmia B. Cameiro - Responsável pelo acompanhamento da

. ala

11 Jt /^^r.,r^.-
. J(r:',! lw I r ' \- -

L simoni NoÍi viêira
Diretora da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker - Responsável pelo acompanhamento da ata

)*

da Silvâ

Secretária l\4unrcipal de Educação, EspoÍte e Cultura Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

\
N eiva Moreira mpa

Diretora da Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano - Responsável pelo acompanhamento da ata

de Jesus
Sêcretária Municipal de Saúde reg0 - Responsável pelo acompanhamento da ata

\

Rod{4o"uk^*
Secretária Municipal de Ass Social Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

Marti Pereira
(ia n" 2112018

Gi

A
F

+<
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PROCURAçÃO

A empresa REJANE COMERCIO DE PROOUTOS PEDAGÓGICOS LTDA. devidamente

cadaslrada no Cf,lPJ sob ne 0l ./6-1.210/0001-02, sediada na Ruá TaÍumà, n! 169,

unicrpio de CJrhoeirinir.r (.trdo dc Rio Grandc do sui, neste àto repÍesentado pela

5r.i Matia Reiane de ÊíôÊa 6onrei, brasileiía. solteira, comeÍciante, residente e

domiciliado na Reô ÍaÍumi, it! 199, ínunicrpio dê Cachoeirinha, estado do Rio Grande

do Sul, portadoÍ do RG nr 4025964571, inscÍito no CPf/MF sob ns 41587103087, por

erte lnstÍumento de PÍocriÍaç;o, nooreia e coÍr5titui seu bastante procuÍador a SÍ..
çlária Gomes Esmeraldilro. bíirÍileiía. solteir0. cooídenadoÍa, rosidente e domiciliada

ni Êua Caiapó, nc 4C4. rn!:I:.igie de Cacnoeirinha, estado do Rio GÍande do Sul.

pertâdora do RG r.rs 50-45815291. xr:cÍito no CPF/MF sob ng 028.018.07G52, e lhe

corÍere amDlos Êoderes. paÍa o fim especial de píorllover a participação do

outoÍBante enr iicitâçóes DUbiri.r',. estaodc autorizado ., nlanríestar.5e verbalrrrente,

a55rnãí ata5, rênur'lcirr t rllr.,,lror reaursos, ÍoÍmular propostas, oferecer lances Ll!.

p.eços, assinar- ent.eaa, e Í|lrrar documentos, allinar instrumelrtos contíJtu.lis e

paôticaÍ todos os demais loi pÊrtinentes ao ceÍtanle em nome da outorEantc e tudo

mais que ÍoÍ licito e necessáflo pnía o fiel e cabal cumprimento do presente mandato.

pelo que darei por bom, íi,mc ,.'- vaiioso i,rl,r .,1.r, !1

MARIA RUANE DE FRAGA GOMES

Sócia-Gerente
RG Ne 402596457L

cPF Ne. 41587103087
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REPÚBLICA FEDÉRATIVA oo BRASILisraoõórirúÉr---'- 1733
caRÍôRro azEvÊDo BASÍos

FUNDADO E]Ú lEEE
PRltttElRo REGlsrRo clvlL DE NASCIMENTo Ê ôBtTos E pRtv_anvo oE casamENÍos, tNTERDtÇÕEs E TUTELAS oa coiraRca DE

JOAO PÊSSOA

Av- Epitácio Pessoa. 1145 Banro dos Estados 5803G.00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-548,1

hllp /^dww. azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

i

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Câvalcanti. Ofcial do Primeiro RegistÍo Civil de Nascimenlos e Ób[os e Pnvatrvo de Casamentos. lnterdiçÕês e
Tulelas com alribuiÉo de aúenlicâa e reconheceÍ Íirmas da Comarca de Joào Pessoa Capital do Estado da Paraiba. em vinude de Ler. etc...

DECLARA paía os devidos fns de diíeito que. o documenlo em anexo identiÍcado indivadúâlmenle em cada Códrbo cle Autendcaçéo DtElalt oo na

1 reÍeíida sequência, foi autenticã(,os de âcordo com as Legrslaçôes e nomas vigenles'.

DÊCLARO ainda que, para garantia transpârênciâ e segurança iuíídrca de todos os alos oaiundos dos respeclivos seíviços de Notas e Reglstros do
Eslado da Paíaiba. a Coíegedoaia Geral de Justiça edilou o PÍovrmento CGJPB N'003/2014. deleíminando a inseÍÉo de um côdigo em todos os
alos notoíiais e.egistrais, assim. cada Selo Digital de Frscalização Extrajudicial contém um código único (poí exemplo Selo Oigilal: A8C12315-
XrXa e dessa íoÍma. cada autenticáção píocessada pela nossa SeNenlia pode ser conÍiímacla e vêÍiÍicâda tantâs vezes quanlo foí necessáío
atíavés do site do Tribunal de Justiçâ do Estado da PaÍaiba. endeíeço http.//coíregedona.qpb.ius.br/selc.digital/

A autenlicaÉo digital do docurnento íaz pÍova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa REJANE COÍtiERClO DE PROOUTOS
PEDAGOGICOS LTDA tinhã posse de um documento com as mesmas caíactêristicas que foram rêproduzidas na cópia autenlicada, sendo da
empíesa REJANE COIíERCIO DE PRODUÍOS PEDAGOGICOS LmA a íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo
apresentado a esle Cartóaio-

Esla DECLARAÇÃO foa emilida em to/'11l2017 09:06:'t1 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o An 1ô. 10' e seus §§ 10 e ? da MP 2200/2001, como também, o docunEnto êlekônico âulenticaclo contendo o CeÍtificado Oigital do
litulaÍ do CarlóÍio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dÍelâmente a empresa REJAT{E COMERCIO DE PRODUTOS PEOAGOGICOS LTDA ou
ao Cartorio pelo enderêço de ê-mail autentica@âzevedobaslos.nol.bÍ

Paía iníormações mais detalhadas deste alo. acêsse o site hllpsle!S!!g!!e!gzey9g.g!ê§!.Q§.!.q!XI e iníorme o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código do Consulta dosta Osclaração: 847421

A consulla desta Dêdaração estará disponivel em nosso site âté 08/11/2018 10:03:49 (hora local).

f Códlgo do Autontlcaçáo Oigital: 65ô4071117125912077 4-1

'Logislaçõeg Vigont6: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Fedeíal no 10.406/2002, Medida Provisória n" 22OO|2OO1, Lei Fêdê.al no 13.105/2015. Let

n Estadual nô 8.72112008, Lei Estadual no 10 13212013 e Provimenlo CGJ N" 003/2014.

O reÍeíido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGIÍAL

b 1 d734fd94f057f2d69íe6bc{sbe50e0286d538d 5724c 1 32cdí68148af5 d4çb229e407 545995216/t573a597cêcee6e91 0d8a2 5e34 74Edecf/84
se6a2d531 6fe1 55b'l d230ea57í1 707d326301

E
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 282018- PMNSB

REFERENTE Ao pREGÂo ELEIRôNtco No B/20'tB- pMNsB

O MUNICíP|O DE NOVA SnHfn eÁRenRA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walíredo Bittencourt de MoÍaes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. 5.943.184-
6, inscrito no CPF sob. o n0 018-008.959-50, doravante denominado Orgão Gerenciador, em conÍormidade com a
Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decreto Federal n.0

7.89212013 e n" 8-25012014, Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que coubeÍ, a Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçoes posteÍiores, em Íace da classificação das propostas
apresentadas no PREGAo ELETRONICO N0 8/20í6, homologada pelo Prefeito lrlunicipal, que RESoLVE
regisÍar os preços para eventual aquisição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para

artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, suprimenlos de informática e outros, oferecido pela empresa MONICA
REGINA DE MELLO FARIA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 17.353.208/0001-
97, com endereço à Rua Nilce Terezinha Zanettj, 929 Sala D - CEP: 83430000 - Barno: Jardim Paulista,
Campina Grande do SUUPR, neste ato representada pela Sra. Mônica Regina de Mello Faria, inscrita no CPF
sob no. 036.117.429-29, RG n' 6.990.574-9, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta íoi
classificada, observada as especiÍicações, os pÍeços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as
cláusulas e mndiçóes abaixo estabelecidas:

cúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de expediente, materiais

esportivos, materiais para artêsanalo, brinquedos, enfeites natalinos, suprimentos de informática e

outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais conforme especificado no ANEXo 01, que

integra o Edital de Pregão Eletrônico N." 8/2018, independenlemente de transcrição. O Órgào Gerenciador nâo

se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo ató realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condiçoes, o beneficiário do registÍo terá preferência, nos termos do art. 'í5, 
§ 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada

no aÍ1.70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEcrFrcAÇÃo Do oBJETo E pREços REGrsrRADos

ITENS

Lote Código
do

produto

iserviço

DescriÉo do produto/serviço Marca
do
prod uto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitário
Preço
total

LOTE: 054
- Lote 054

1 BOLA DE VINIL N" 8. Cores sortidas úDE
R

UN 200,00 3,25 650,00

LOTE: 057
- Lote 057

1 7640 BOLA FUTEBOL DE CAMPO c/

costura T14 iniciação 5 infantil
MILAN

0
UN 2,00 40,26 80,52

LOTE: 061
- Lote 061

1 7638 BOLA OFICIAL DE HANDEBOL,
H1L tamanho lníantil, câmara de
butil, confeccionada em microfibra

de PVC, peso: 230 - 270 g,

circunferência: 49 - 51 cm.

MAGUS
SY

UN 1,00 64,70 64,70

LOTE: 063
- Lote 063

1 6584 BOMBA DE AR PARA INFLAR
B0LAS Tubo confeccionado em
policarbonato, haste e fechos

mnfemionado em acÍilato nitrílica de

MAGUS

SY

UN 2,00 22,01 44,02

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(rinsb.pr.gor'.br - www.nsb.Dr.gov.br
Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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butadieno estileno, com Íunção de

dupla aÉ0, enchendo de ar nos dois

sentidos, deve acompanhar
mangueira e duas agulhas, altura

aproximada 21 cm, peso aproximado
de 80 gr.

LOTE: 067
- Lote 067

1 BRINOUEDO PEDAGOGICO

BONECA emborrachado,
confeccionada em material plástico

resistente, na cor BRANCA,

medindo aprox. 50 cm, toda em vinil

MILK UN 15,00 34,89 523,35

LOTE: 087
- Lote 087

1 7708 CARIMBO AUTO DITADO 1

CONTEM 36 PEÇAS carimbos
pedagógicos para trabalhar a

alfabeüzaÇão. Em material plástico,

acondicionado em caixa de papelão

lacrada

JOTT
PLAY

CX 1,00 171,36 171,36

LOTE: 109
- Lote 109

1 7652 COLCHONETE PARA GINÁSTrcA
EM ESPUMA 020 revestido com
tecido impermeável, medindo 1,00x

0,60x0,03cm aproximadamente,

cores diversas

RECIM

AR
UN 40,00 46,25 1.850,00

LOTE: 114

- Lote 1 14

1 7711 CORDA DE PULAR INFANTIL

INDIVIDUAL Tmaçada em nylon.

Tamanho 2,10m de comprimento e

6mm de espessura.

IMPAC
TO

UN 50,00 Ãoo ,oo ÃÂ

LOTE: '117

- Lote 1 17

1 7086 CRONÔMETRO DIGITAL com hora,
data, alarme e despertador 1/100

IMPAC
TO

UN 3,00 37,09 111,27

LOTE: 1 18

- Lote 1 18

1 7631 CRONÔMETRO DIGITAL. COM

hora, data, alarme e despeÍtador
1/100

IMPAC
TO

UN 3,00 37,09 111,27

LOTE:204
- Lote 204

1 7669 JOGO DE FRESCOBOL COM

BOLINHA duas raquetes de madeira
crua, com cabo emborrachado e

bola de borracha.

IMPAC
TO

JU 4,00 21,35 85,40

LOTE: 205
- Lote 205

1 3610 JOGO DE XADREZ Contendo pecas
plasticas e tabuleiro de cartolina
dura.

PLASP

oL0
JG 50,00 3,49 174,50

LOTE: 234
- Lote 234

,1

591 ORGANIZADOR mulüuso Tampa

com mbertura fácil, trava prática e

segura em material de polipropileno

Capacidade paÍa 10 litros. Cor
branca ou transparente.

PLASN

EW

UN 3,00 22,14 66,42

LOTE: 235
- Lote 235

1 4565 ORGANIZADOR multiuso Tampa

com cobertura fácil, trava práüca e

segura em material de polipropileno

Capacidade para 30 litros. Cor
branca ou transparente.

PLASIVI

ONT

UN 5,00 33,65 168,25

LOTE: 236
- Lote 236

1 591 ORGANIZADOR multiuso Tampa

com cobertura fácil, trava prática e
segura em material de polipropileno

Capacidade para 10 litÍos. Cor

PLASN

EW

UN 10,00 22,14 221,40

N
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(alnsb pr.gor'.br - wurv.nsb.pr.qov.br
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branca ou transparente

LOTE: 237
- Lote 237

1 4565 0RGANIZADOR multiuso Tampa
com cobertura Íácil, trava prática e
segura em material de polipropileno.

Capacidade para 30 litros. Cor
branca ou transparente.

PLASM

ONT
UN 3,00 33,65 100,95

LOTE: 238
- Lote 238

1 591 ORGANIZADOR multiuso Tampa
com cobertuÍa fácil, trava práüca e

segura em material de polipropileno

Capacidade para 10 likos. Cor
branca ou transparente.

PLASN

EW

UN 3,00 22,14 66,42

LoTE: 239
- Lote 239

1 4565 ORGANIZAD0R multiuso Tampa

com cobertura fácil, trava prática e
segura em material de polipropileno

Capacidade para 30 litros. Cor
branca ou transparente.

PLASM

ONT
UN 5,00 JJ,b5 168,25

LOTE: 240
- Lote 240

1 591 ORGANIZADOR multruso Tampa
com cobertura fácil, trava práüca e

segura em material de polipropileno.

Capacidade para 10litÍos. Cor
brânca ou kansparente.

PLASN

EW

UN 3,00 22,14 66,42

LOTE: 241

- Lole 241
1 4565 0RGANIZADOR multiuso Tampa

com cobertura fácil, trava práüca e

segura em material de polipropileno

Capacidade para 30 litros. Cor
branca ou transparente.

PLASM

ONT
UN 3,00 33,65 100,95

LOTE: 248
- Lote 248

1 1455 PANO DE COPA com taqa para

bordar, medindo 42x70 cm. Cor a

deÍlnir.

VALLET

EX
UN 310,00 6,45 1,999,50

LOTE: 287
- Lote 287

1 7717 PETECA Base confeccionada em
camadas de borracha. Extensão
feitas de Penas Naturais - Tamanho

0flcial.

UN 50,00 10,45 522,50

LOTE: 288
- Lote 288

1 7738 PIANO INFANTIL MUSICAL ETITOY

S

UN 16,00 55,30 884,80

LOTE: 306
- Lote 306

1 7682 REDE DE FUTSAL confeccionada
em nylon, 2,20 x 3,20m, Íio 3mm.

IMPAC

TO

PAR 4,00 88,38 353,52

LOTE: 307
- Lote 307

1 7683 IMPAC
IO

4,00REDE DE VOLEIBOL
PR0FISSI0NAL oficial com 2 faixas,
fio no 2, altura 1m, malha 1Ocm,

comprimento de 9,50 a 10m, faixas

de couro.

UN 132,15 531,00

LOTE: 347
- Lote 347

1 3643 TRICICLO INFANTIL Estrutura em
plásüco injetado.

UN 16,00 50,00 800,00

LOTE: 354
- Lote 354

1 7739 IÚNEL cENToPÉA EM TEcIDO
1,80 MTS

MOR UN 4,00 179,20 716,80

IOTAL '10.933,07

CLAUSULA TERCEIRA . DA VIG ctA
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 oficial do l\tlunicípio de Novç Sgnta

Bárbara. X
J

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes n'222,Cenro,8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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cuúsuu oulnrA - DA oorAçÃo onçnuENrÁRn
Asd sas deconentes desta Lici correra0 or conta da uinte dota 0 mentária

Do Exercício

Do Exercício

Do Exercício

cLAUSULA QU|NTA. DA VALTDADE DOS pREçoS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contaÍ da assinatura da mesma,

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

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

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeilura iilunicipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

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

4

{

f

DOTAÇOES

da despesa

lnatureza

Fonte de
recurso

Exercício
da

despesa

Conta da
despêsâ

Funcional programática

la.s.so.ao.oo.oo0 Do Exercício03.001.04.1 22.0060.2006

Do Exercício04.001.06.1 25.0065.2007 o F.3.eo.3o.oo.oo
Do Exercício05.001.1 5. 1 22.0070.2009 o F.3.e0.30.00.00

o F.3.s0.30.00.00 Do Exercicio2018 1500 06.002, 12.3ô1.02't 0.201 6

103 IS.3.SO.OO.OO.OO Do Exercício2018 1510 06.002.'12.3ô1.0210.2016

Do Exercício06.002.12.361.0210.20'16 104 ls.:.so.eo.oo oo

107 IO a.SO SO.OO.OO Do Exercício06.002.12.361.0210.2016

114 IS.S.SO.OO.OO.OO Do Exercício06.002.12.361.0210.2016

102 B.T.SO.SO.OO.OO Do Exercício2018 1890 06.003.1 2.361.0250.201 I
102 I+.+.SO.SZ.OO.OO2018 1940 06.003.1 2.36í.0250.201 I
102 F.S.So.rO.OO.OO Do Exercício2018 1990 06.004.1 2.365.0260.201 I

2018 2100 06.00 4.1 2.365.027 0.2020 o p.3.e0.30.00.00 Do Exercício

2018 2110 06.004.1 2.365.0270.2020 103 le.s.so.eo.oo.oo Do Exercício

104 le.r.so.eo.oo.oo Do Exercício2018 2120 06.004.1 2.365.027 0.2020

Do Exercicio2018 2124 06.004.1 2.365.0270.2020 112 IS.3.SO.aO.OO.OO

2018 2125 06.004.1 2.365.027 0.2020 115 le.r.SO.eO.OO.OO Do ExercÍcio

2018 2520 08.001.10.301.0320.2025 o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2018 2s30 108.001.10.301.0320.2025 303 ls.s.so.eo.oo.oo Do Exercicio

324 lr.r.SO.rO.OO.OO Do Exercicio2018 2540 08.001.10.301.0320.2025

2018 2550 08.001.10.301.0320.2025 325 F.3.e0.30.00.00 Do Exercício

2018 2560 08.001.10.301.0320.2025 326 lr.r.eo.ro,oo.oo Do Exercício

2018 2565 08.001.10.30'1.0320.2025 327 ls.r.So.ro.oo.oo Do Exercício

2418 2930 08.002. 1 0.301.0360.2029 498 lr.e.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2018 2990 08.002.1 0.304.0370.2030 497 le.a.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2018 3060 09.001.08.244.0380.2031 o F.3.9o.3o.oo.oo
2018 3270 09.002,08.244.0400.2033 0 8.3.e0.30.00.00
2018 3280 09.002.08.244.0400.2033 702 le.r.SO.eO.OO.OO Do Exercício

2018 3290 09.002.08.244.0400.2033 705 B.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2018 JJUU 09.002.08.244.0400.2033 711 le r.SO.eO OO OO Do Exercício

2018 3302 09.002.08.244.0400.2033 732 I3.r.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2018 3310 09.002.08.244.0400.2033 741 B.S.SO.3O.OO.OO Do Exercicio

2018 3460 09.003.08.243.04 10.6034 o p.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2018 3470 09.003.08.243.0410.6034 728 la.r.so.so.oo.oo Do Exercício

2018 3560 09.003.08.243.0430.2035 o p 3.eo.3o.oo.oo Do Exercício

lzoro lrso

lzors lsro

lzors loso

lzors lr52o

lzora lrsso

lzors hsao

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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podendo fazêlo atÍavés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneíiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

cúusuLA sExTA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REctsrRo DE pREços

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

- aulomaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fomec€dores registrados;

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

cancelado na Ata, por inteÍmêdio de processo adminiskaüvo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por oconência de c€sos Íortuitos ou de forçâ

maior;

- o seu pÍeço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada 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 Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornâr supenor àgueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicaÉo técnica exigida no processo licitatóÍio;

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

- não cumprir as obígações 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 deconentes; A comunicação do cancelamenlo do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por mnespondência com aviso de recebimenlo, juntandGse o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CúUSULA SÉTmA - DAS oBRIGAçÓES DA BENEFICIÁRn on aTn
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estrilamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Preíeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaçáo obrigatória não podeÉ estar vencrda) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à enlrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconenles da contratação do objeto;

cúusuLA orrAVA - DAS oBRTGAçoES oo MUMcípto
Caberá a Prefeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciána

da Ata:

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgáo

Gerenciador ou com as especiÍicaçÕes constantes do Ato Convocatório. em particular, de seu ANEXo 01. ./
'VÁ5
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CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorzaÉo de Íornecimento

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

para o próximo Íomecedor classificado, Gbendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislaÉo e

neste edital.

CúUSULA DÉCfiA. DO LOCAL DA ENTREGA

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

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

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

CúUSULA DÉCffiA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento omrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos pÍodutos, 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 Íederais e à

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

sociais previstas nas alineâs "a", 'b'e "c" do parágraío único do aÍtigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

mntribuições instituídas a título de subsütuiçao, e às contnbuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de SituaÉo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito banúrio. Deverá

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

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 l\.4unicipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores ccnespondentes a multas, indenizaçÕes, encargcs, tÍibutcs, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregáo Eletrônico n' 8/2018. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Atr enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a corrqão monetária.

CúUSULA DÉCffiA SEGUNoA - DAS coNoIcÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva pÍoposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratár servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do ob.ieto contratado.

- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administraçao da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de registÍo de preços todas as condições de habilitação e qualiÍicaçáo

exigidas na licitação.

cúusuLA DÉctMA TERCE|RA - DAS sANçoEs ADMtNrsrRATtvAs

O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem iustificativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançÕ€s:

. Adverlência;

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

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços; e
\
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o Multa de 0,37o (zero vkgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataÉo, além do desconto do
valoí conespondente ao Íomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão temporária do diÍeito de participar de licitação e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicagáo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

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

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

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

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabíveis, sejam estas administralivas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

Considerar-seá justificado o atraso no alendimenlo somente nos seguintes casos:

a)greves;

b)epidemias;

c) cortes Íreqüentes de energia elêtrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos maleriais;

g) escassez, falta de matenais e/ou máode-obra no mercado;

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

Município-

cúUSULA DÉcIMA QUARTA. DAS DISPoSIçoES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico N0 8/20í8 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

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

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

cúUSULA DÉcIMA QUINTA. Do FoRo
Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

pÍivilegiado que seJa, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçao.

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneflciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara ,0410512018

n

PreÍeito Municipal . Autoridade Competente

RG n' 5.943.184{ SESP/PR y/'N,
7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, N - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(u nsb.Dr.qor-bl - u rv*'.nsb or.gov.br



l*.',
i, -1.,)

PREFBTURA MUNICIPAL
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e uVJt" /",-.
Mônica Regina de Mello Faria

Empresa: Mônica Regina de Mello Faria - ME

cNPJ: 17.353.208t0001-97

BeneÍiciária Ata

Lucio Alberto dos Reis

Secretário de Administração - Responsável pelo acompanhamento da ata

*-M i Nomura

Secretário Municipal de Obras, Trabalho e Geração de Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

L

Secretária Municipal de Educação, e Cultura Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

DiretoÍa do Centro Municipal de Educação lnfantil Noêmia B. Cameiro - Responsável pelo ammpanhamento da

ata

)

Simoni Nori Vieira
Diretora da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker - Responsável pelo acompanhamento da ata

, t"l' l
. i, ..

Neiva Í{oreira Branco Sampaio

\ü^^^

Dhetora da Escola Municipal Edson Gonplves Palhano - Responsável pelo acompanhamento da ata

Michele de Jesus
Secretária l\,4unicipal de Saúde Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa Bárbara, Paraú - E - Ê-mail - licitacao@nsb.pr.gor'.br - www.nsb.pr.gov.br
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Secretária Municipal de Assistê Social Emprego - Responsável pelo acompanhamenlo da ata

NS rerra

n" 2112018

í r. r! i.it
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NOVA SANTA BARBARA
ESTIOÕ ÚO PÂEÁÍ'JA

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 8/20í8- PMNSB

O MUNlciPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n" 95.561 .080/000'1-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de l\4oraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. 5.943.184-
6, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.959-50, doravanle denominado 0rgâo Gerenciador, em conformidade com a
Lei Complementar Federal n.0 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n; 10.52012002, Decreto Federal n.o

7 .89212013 e n" 8.250/20'14, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei
Federal n0 8.666, de 2í de junho de 1993, com as alterações posteriores, êm face da classificaçáo das propostas

apresentadas no PREGAO ELETRONICO N0 8/20'18, homologada pelo Prefeito l\4unicipal, que RES0LVE
regisÍar os preços para eventual aquisição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para

artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, suprimentos de informática e outros, oferecido pela empresa
CANCHA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n0. 07.284.883/0001-58, com endereço à Avenida Souza Naves No 985, Loja - CEP: 86870000 -
BaiÍÍo: Centro, lvaiporãiPR, neste ato representada pelo Sr. Marcio Teofilo do Amaral Proença, inscrito no

CPF sob no. 842.794.009-20, RG n" 5.405.597-5, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta for

classiÍicada, observada as especiÍicaçóes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e mndições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

esportivos, materiais para artêsanato, brinquedos, ênfêitês natalinos, suprimenlos de informática e

outros, para suprir as necessidades das SecíêtaÍias Municipais conforme especiÍlcado no ANEXO 01, que

integra o Edital de Prêgão Elêtrônico N.'8/2018, indêpendentemente de transcrição. O Orgâo Gêrênciador não

se obriga a âdquirir os prodútos relacionados do licitânte vencedor, nem na quantidadê indicada no ANEXO 01,

podendo até realizâr licitaÉo êspecÍfica para adquirir um ou mais itens, hipótêsê em que, em igualdade de

condiçôes, o beneÍiciário do regisúo terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFIC ÃO DO oBJETO E PRE OS REGISTRADOS

ITENS

Descrição do Quantidade
unitá

Preço

Lotê

055

1 1593 BOLA DE VOLEIEOL OFICIAL
Peso 260/280 grs, diãmetro de

65/67 cm, mm 18 gomos, cãmara

airbility, miolo remevivel e

lubriflcado, material microfibra,

matrizada, 1" linha, aprovada de

acordo com as normas da CBV-

poker

05654
UN 32,00 88,97 2.847,44

20,00 115,99 2.319,80Lote
059

1 7064 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE

CA[.4P0; Câmara airbility,

circunferênciâ 60 a 70 cm,

composiÇao PVC, sem costura,

miolo slip system removível ê

lubriÍicado, pesando de 410 a 450
gramas, tecnologia teÍmotec-

trivella
camp0
pvc

UN

108,99 4.250,61Lote 1 1572 BOLA OFICIAL DE FUTSAL trivella UN 39,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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060 (Futebol de salão) Categorai
adulto, termotec. conÍêccionada
em PU, de alta resistência, câmara
airbility, circunfêrência 61a M cm,
peso 410 a 430 gr.

Íutsal
pu

TOTAL s.417,45

CLAUSULA TERCEIRA . DA VIGENCIA

O prazo dê vigência da Ata de Registro de Preqos será de í2 (doze) mêsês, a conlar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicâçáo do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santâ
Bárbara.

cuúsuu euanrA - DA DoTAçÃo onçmemÁnA
As s deconentes desta Licita c0Írera0 r conta da urnte 00 tária

DoTAÇÕES

Exercício

dal
despesa I

Conta da

despesa

lruncionat

programáüca Fontê de

recurs0
Natureza da despesa Grupo da fonte

2018 330 lOa.OOr.Oa.rZZ.OOOO.ZOOO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 510 p+.OOlOO.1ZS.OOOS.ZOOZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 650 ps.oor.rs.rzz.oozo.zoos 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1500 loo.ooz.rz.sor.ozro.zoro 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1510 pO.OOZ.tZ.:Or.OZrO.ZOrO 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1520 lOO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO

2018 1530 pO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZO1O 107 3.3.90.30.00.00 Dô Exercicio

2018 1540 pO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 114 3.3.90.30.00.00 Dô Exercicio

2018 1890 pO.OOe.rZ.SO1.OZSO.ZO1e 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 1940 pO.OOS.rZ.lOr.OZSO.ZO1O 102 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2018 1990 pO.OO+.rZ.aOS.OZOO.ZOrS 102 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2018 2100 loo.oor.rz.ros.ozzo.zozo 0 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2018 2110 IOO.OO+.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2120 pO.OOn.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2124 IOO.OO+.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2125 IOO.OO+.TZ.IOS.OZZO.ZOZO 115 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2s2O pO.OOr.rO.SOr.OrZO.ZOZS 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2530 lOO.OOr.rO.aOr.O3ZO.ZOZS 303 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2018 2540 IOO.OO,l.,lO.SO,l.OSZO.ZOZS 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2550 108.001.10.301.0320.2025 325 3.3.90.30.00.00 Do Exêrôício

2018 2560 pA.OOr.rO.aOr.OaZO.ZOZS 326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2565 lOO.OOr.rO.SOr.OaZO.ZOZS 327 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 2930 lOO.OOZ.rO.tOr,OaOO.ZOZS

2018 2990 IOO.OOZ.,1O.SOA.OeZO.ZOIO

2018 30ô0 los.oor.oa.z++.0:ao.zoar
2018 3270 lOe.OOz.Oe.Z«.OnOO.ZOle

2018 3280 IOS.OOZ.OA.Z«.OaOO.ZOaa

3290 pS.OOZ.O8.Z«.0+OO.ZOra2018

2018 3300 los.ooz.oe.z«.0+oo.zoes

1
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104 lf .e.go.so.oo.oo lDo Exercicro

l49s ll.t.so.go.oo.oo lDo Exercício

ltst lg.e.go.so.oo.oo IDo Exercícro

o 13.3.90.30.00.00 lDo Exercício

0 b.3.9o.3o.oo.oo lDo Exercício

ltoz lg.l.go.ao.oo.oo lDo Exercício

lzos ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercício

ltf la.a.so.eo.oo.oo lDo Exercicio

§



2018 leaoz los.ooz.oa.zal"o+oo:oes 732 ls.e.so.ao.oo.oo Do ExercÍcio

2oil lesro los.ooz.oa.zll.o+oo.zoar 74i ll.r.so.eo.oo.oo Do Exercício

2oil le+oo los.oos.oe.zls.o+ro.oos+ o p.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

20'18 p+zo los.ooe.oo.z+a.o+ro.ooa+ 728 lr.r.so.so.oo.oo Do Exercício

2018 lasoo loe.oos.oe.z+ro+ao.zoes o ls.a.so.ao.oo.oo Do Exercício
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cúusuLA eutNTA . DA vAL|DADE Dos pREços

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

ênquanto a proposta conünuar se mostrando mais vantajosa para a AdministÍação Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

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

adquirir os produtos refêndos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazêlo através de outra licitação quando julgar mnveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍlciária, ou, cancelar a Ata, na omnência de alguma das hipóteses legalmente

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

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO OA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

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

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

deíesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por oconênda de casos Íortuitos ou de força

maior;

- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços regiskados deveÉ ser fôrmulada com a antecêdência de 15 (quinze) diâs, facultada à Administraçâo a

aplicaçáo das pênâlidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pêdido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótêsê deste sê tomar superior àqueles pralicados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaÉo tecnica exigida no processo licitatório;

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

- não cumprir as obnga@es decorrentes desta Ata de Regisho de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuÉo total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decoÍÍentes; A mmunicaÉo do câncelamento do prêço rêgistrado, nos

casos previstos, será fêita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, iuntando-se 0

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉTrMA - DAS oBRtGAçoES DA BENEFtctÁRtA DA ATA

A Adludicatária obrigâÊse-á a:

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mail - licit nsb br - rvu,u.nsb.Dr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTPDÕ DÜ FAFAI,,IÀ

- Entregar o produto adjudicado estÍitamente de acordo com as especificações descrilas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecrdo e quantitativo solicitado pela Prefeilura, responsabilizando-se

inteiíamente pela êntrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaEão obrigatóna náo poderá estar vencida) duÍantê toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrcga dos produtos, tais como, encargos tíabalhistâs, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da conlratação do objeto;

cúusuLA otrAVA - DAs oBRtGAçoES Do MUNtcípto
Caberá a PreÍeitura:

- prestâr as inÍormaÉes e os esclârêcimentos, atrnentes ao objeto, que venham a ser soljcitado pelâ benêÍiciária

da Ata;

- rqeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçoes passadas pelo Órgâo

Gerenciador ou com as especiÍicaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA NoNA - Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias conidos, contados a partir da autorizaçao de fornecimento

emitido pela PreÍeitura, caso a êntrega não seja eíetrvada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

para o próximo fornecedor classiÍicado, câbendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e

neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos enderêços a sêrem inÍormados nas solicitações de fornêcimênto, em

horário comercial de segunda a sêxtâ-Íeira, mm seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA oÉcMA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresenlação da notâ

Íiscal acompanhada da cêrtidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêferente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crájitos tributários relaüvos às contribuiçoes

sociais previstas nas alíneas "a','b'e'c" do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuiçoes instituídas a título de substituiçao, e às conkibuiçoes devidas, por lei, a têrceiros e Certiíicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara tará o devido pagamento mediante depósito bancário. Dêverá

constar da nota fiscal o nome do banco, agência ê o N" da conta banúria receptora do depósito, 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 lermos do Pregão Eletrônico n" 8/2018. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiána da Atâ enquânto pendentê de liquidação qualquer obrigação Íinanceirâ, sem que isso

gere direito a reajuslamento de preços ou a coneçáo monetária.
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CúUSULA DÉcilA SEGUNDA - DAS CONDrcÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às sêguintês exigências: 
"§/- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificaçoes cftts

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva proposta; \
\
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Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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