
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.021876750-15

Zai

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : 14.69l.llltOgtííS
Nome: L A FERREIRA SOUZA - UAOU|IAS --l

Ressalvado o dirêito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriflcando os registrôs da Secretaria de
Estado da F azenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta.Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária'e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
wüw.fazenda.pr.gov.br

912020 -
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ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAçÀO
DEPARTAMENTO ARRECADAçAO

CERTIDAO NEGATIVA DE D BITOS

PÍotocolo:

Contribuinte: L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS - ME

CPF: 1 4.693.'l 14l000í -79

Endereço: AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO, n'í930
Bairro: CENTRO
Comolemento: SALA 02

Rr ierente:

Cód. Contrib.: 6107540

Ponto de Re

Vâlidad 0510812020

PARA FINS DIVERSOS

N. Certidão: 1881612020

RG: 905.79464.71

OBSERVA OES

vr^L
Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadaslro deste

ípio.

CAIÚPO MOURÃO/P 6 de julho de 202

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
httDS:i/camoo rao.atende.net

Emilido Via Portal

Rua Brasil. 1487 - CAt\rpO MOURAb . PARANA - CAIXA POSTAL,42O. CEP 87301-140
TEL.: (44) 3518-1 144 - FAX: (44) 3518-1 104- CNPJ MF n. 7S904524/OOO1-06

Home-page: www.campomourâo.pr.gov.br E-mãil: prefeitura@campomouraô.pr.gov.br

I

I FINALIDADE I
I



z4ô

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratrzaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unifrcado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins pÍevistos na Íri na 8.6ó6, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do Í-ornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

Níveis cadastrados:
Iornciidor possuiã[n-" pclt,len.i, ,ro úÉã d. C"d""t'"r'lento indúd"- v..ifiqu. .rir úfo.-rça"" sobrc pendêocias

oas funcionelidades dc cousulte-

CNPJ:

Razão Social:

âme Fantasia:

Situação do .F-ornecedor

Ocorrências e Impedime ntos

14.693.114/OOOI-79

L. A. FERRETRÁ SOUZÂ - MÂQUINÂS

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/02/2021

r8/to/2o2o
t4/07/2020
0s/10/2020

2t/os/2o2o
tt/os/2o2o

Ocorrência:

Impedinrento de Licitar:
Nada Consta

Nada Consta

I - Crcdenciamcnto (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

lll - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade:

FGTS Validade:

Trabalhista (http.//*ww.tst.jus.by'certideo) Validade:

IV - Rcgularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal
Receita Estadua/Distrital Validade:

Receita Municipal Validade:

VI - Qralificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Inlorm.rção

Esta decÍaração é uma simples consulta c não tem eÍiito legal

Emitido em: 09 /04/2020 07:10
CPF: 226.058.658-94 Nome: FABIO BASILIO BORGES
Ass:

1de I
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411071478*4
DE IOENÍIFI

BRASILEIRA

r,llRE DÀ FIUÂI (p@ncher smênté sr ãro l€í.rêí!e a flÉl)

LE}JiR APARECIDA FERREIRA SÔUZA

ESÍAOOClVrt

CASADL]

saxa

i{ x
REGTME OE BENS (* 6ado)
COMUNHAO PARCIAL

BERNARDINO FERREIRA ALZIRA FERREIRA

NÂSCIOO EM (dátá de nascimênlo)

2Bl05/1958 49358750 SÉSP PR 450.182.359-34

EMANOPÂr,O POR (Ío@ dê êmãncipâçào soru e N ce de n€ôôr)

NÚMERO

1930
OOMICILIAOO NA (LOGRÁOOURO M, av, e!c.l

AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO

COMPLEMENÍO

FUNDOS CENTRO

aa2
oEscRlÇÀo Do Âro
ALTERACAO ALTERACÂO DE DADOS (EXCETO NO}IE EMPRESARIAL)421

lÉscR DO EJENTO

DÊSCR|ÇÃO OO EVÊNÍO oc avaN io

L. A. FERREIRA SOUZA. - MÁOUINAS. ME

LOGRÁúOURO (M. -, êlc.i

AVENIDA MANOEL MENDES OE CAMARGO
NUMERC

1930:

SALA: 02; 87303000CENTRC

CAMPC MOURAO SRASIL,
CORRÉIO ÉLÊÍRôNICO (E MÁIL]

shidene-êsquêma@hotmail.conr

VÀLOR OO CAPITÂ!. R§

60.000,00
vaLoR oo caP[aL (por êíen§o)
SESSENÍA MIL REAIS

COMERCIO VAREJISTA DE MAOUINAS DE COSÍURAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMESTiCA: COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE CCSTURÁS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMÊSTICA;
REPARAÇAO E MANUTENçAO DE PEçAS E IúAOUINAS DE COSÍURAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHOS, LINHAS, BOTOES, ZPERÉS E OUTROS ÀVIAMENTOS PARA COSTURA; OUTROS SERVIÇOS DE
ACABAMENTO EM FIOS. TECIDOS, ARIEFATOS TEXTEIS E PEÇAS DO

a\ ll

tÇo
CURSO DE CORTE E COSTURA

rhTÁ DE INiCiO DAS ÁTIVIOAOES

30111nO11
NúúERo oE rNscRtÇÂo i!! cNP.r
14.693_ Í í41000í -79

TRÁNSFERÉNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OÚTRA ÚF uso oa JIJ§TÂ couÊÊclÁ!
1-StM
2. NÀO

\SS PELO lo represeôrânrê/ã$ sieôlê/gereôie J

14í02t2014

PARA EXCLUSTVO

---:l--J 
- -

ER L

fl: ,rúrú,
CERTIFICO O REGISTRO ÉM: 24 / O
soB NúMERo: 2at4rAal a32

2 / 201,4

PÍotocolo: 14/1 4078&2, DE 21 10212

DEFERIDO

SEaASTIÂo Mo.I-IA
SECREIARIO GERAL

Elnpre

ÍE

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DÊ CAMPO MOURÁOP u B Lro u E_sE:Aoyly5_sE

iane ívete Caríoso" RG: 1.8ÍÍ5Zr+R

(': -.)á4ô
Sêéml.nã da Miêro ê Pêqúênô Ehprcsàdà Pcsidéncaâ dâ Repúbtic.
Sêêetar;â de _ _náliaçáo. Sahplú.asão
Oêp.rL,ré.r' .egiírô EôCês.ial e lntegÉçaô

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 111

CAI\íPO MOURAO

declarâ, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e
requer â Junta Comercial do Estadô do Pâraná;

OE
ECONÔMICÀ

4753900

4757100
9521500
859969!t
í 340599
4755502

MóDULo TNTEGRADoR: pR'r20140002560e lll llil lÍlilllillilllllililllllllllllll

,rbatáo

i

TZEF-
loz:o:ooo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

IIÍULO OO ESÍABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA]

ME

NÚMERo oE INScRIÇÃo

r4.693.1í4i000í-79
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
DASTRAL

OÂÍA OE ÀAÉRTURA

25111120't1

NOIúE EMPRESARiAL

L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

ENÍE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

S]ÍUAÇÃO CA

ATIVA

cóDIGo E DE OA AÍ]VIOADE

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrqdoméslicos e equipamentos dê áudio ê vídeo

S:CUN
47.57-'1-00 - Comércio vareiista espêcializado de peçás e acessórios para apaÍêlhos elêtroeletrônicos para uso
doméstico. exceto infoÍmática e comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pêssoal e doméslico
85.99{-99 - OutÍas atividades de ensino nâo especificadâs anteriormente
13.40-5-99. Outros seÍviços de acabamenlo em fios, tecidos, anefatos têxteis ê peças do vestuário
47.55-5-02. Comeício vareiista de anigos de armarinho
14.13-4{2 - ConÍecção, §ob medida, de roupâb proÍissionais
47.52-1-00 - Comércio varejista êspeciallzado de equipamentos de telefoniâ e comunicação
95.1'l-8-00 - Rêparação e manutenção de computadores e de equipamentos peÍiféricos
47.636{2 - Comércio varêiista de artigos esportivos
47.55-5{1 - Comércio va.eiista de tecidos
47.324{0 . Comércio vareiista de lubriÍicantes
47.44{{5 - Comércio varejista de matêriais dê construçáo nâo especiÍicados anteriormente
46.42.7.02 . Comércio atacadisla de roupas e acessórlos para uso proíissional ê de sêgurança do trabalho
47.61-0{3 - Comércio vaÍeiista de artigos dê papelaria
47.54-7{2 . Comércio varejista de aÉigos de colchoaria
47.43.1-00 . Comércio varejista de vidros
47.55-5-03 . Comêrcio varejista de âÍtigos de cama, mésa e banho
47.42.3-00 . CornérÇio vareiista de materlal elélrico
47.í 2-1-00 - Comércio vaaejistâ de mercadoriâs em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados,
merceârias e armazéns
47.44-0-0í . Comércio varejista de ferÍagens e ferÍamentas

CÔD GO E DESCRIÇÂO DÂ NATUREZA JURIOICA

213-5 - Empresário (lndividual)

AV MANOEL MENDES DE CAMARGO
NÚMÊRO

1930
COMPLEMENTO

SALA 02

BAIRRO/OISÍRITO

CENTRO
MUNICiPIO

CAMPO MOURAO PR87.303{00

o TELEFON'
(44) 3s23-6565

DAÍA DA SIIUAÇÃO CADASÍRAL

25t1112011

oAfA oÂ stÍuAÇÂo EsPEcraL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 08/01/2020 às 15:47:54 (dâta e hoia de Brasília). Página:112
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08/01/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE TNSCRtÇÀO

14.693.'l'l iUo001.79
MATRIZ

COMPROVANTE OE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL zst't1t2011

Zi,J

@

SIÍUÀÇÀO ESPECLAL

L. A. FERREIRA SOUZA . MAOUINAS

CÔOIGO E OESCRIÇÁO DA NAÍUREZÁ,]URíDICA

213.5 - EmpÍesário (lndividual)

NÚIúERO

1930
CO]\IPLEMENTO

SALA 02

CEP

87.303{00 CENTRO
MUNtCTPTO

CAMPO MOURAO PR

AV MANOEL MENDES DE CAMARGO

(44)3523.6565

a . DESC s
- Comércio vaÍejista de bíinquedos e artigos recreativos
- Comêrcio varejista de artigos do vestuário e acêssórios
- Comércio a varejo de pneumálicos e câmarasde-ar
- Comércio varejista de artigos de tãpeçariâ, cortinas e persianas
' Coméício vaÍerista de pÍodulos sâneanlês domissaniláÍios
- Comércio vaÍe.iista de tintas e materiais para pintura
. Comércio varejista de equipamentos para escritório
- Comércio varejista de cosméticos, pÍodutos de perfumaria e de higiene pessoal
- Comércio vaÍêjista de móveis
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.63-6-01
47.E1-4-00
45.30-7-05
47.59-8-01
47.89-0-05
47.4t-5-00
47.89-0-07
47.72-s-00
47 ,54-7 -01
47 .51-2-01

ÉNTE FEDERÂTIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÀO CADASÍRAL
AÍIVA

MOÍ|VO OE STTUAÇÀO CAOASÍRAI

DAÍA OA SITUAÇÃO ESPECIAI

Aprovado pela lnstrução NoÍmativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/01/2020 às 15:47:54 (data e hora de Brasília). Pág'na: ?12
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Emissão do CICAD

lnscrição CNPJ

14.693.11410001-79

PARANA tE,

L3*

RECEITA ESTADUAL

lnscrição no CAD/ICMS

90s79464-7í

Tipo

CPF

lnscnÇão

450.í82.359-34

1340-5i99 -

1413402 .

1752-ltOO -
Atividade(s) Econômica(s)

Secundária(s) do Estabelecimento 476í.0/03 "

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE PECAS E
ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA
USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC

OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIOOS,
ARTEFATOS TEXTÊIS E PECAS DO VESTUARIO

CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZAOO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIÂ E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA

QualiÍicação

EMPRESÁRIO

Estado do Paraná
Secretariô de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

caD/IcMs No 90s79464-71

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

. Empresa / Eslabelecimênto

Nome Empresarial L A FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

Titulo do Estabelecimento

Endereço do Êstabelecimento aV MANOEL MENDES DE CAMARGO, '1930, SALA 02 - CENTRO - CEP 87303-000
FoNE: (44) 3523-6565

Município de lnstalaçáo CAiTPO MOURAO. PR, OESOE 1'l/201í

( Estabêlecimento Matrlz )

Qualificação

= ". , ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL . DIA 03 DO MES+2, DESOE
5IUâçAo Alrâr 

06/2020

Narurezâ Juridica 2í3-5 - EMPRESÁR|O (INDIVIDUAL)

AtNidade Econômicâ Principal do 4753.9/00 - COMERCIO VAREJISÍA ESPECIALIZAOO DE ELEÍRODOMESTICOS
Estabelecimento E EOUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755.5102.

47 57 -1lOO -

4712.11OO - COMERCIO VAREJISTÂ DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA OE PROOUTOS ALIMENTICIOS -
MINIMERCAOOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

4763.6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINAUEOOS E ARTIGOS
RECREATIVOS

4789.0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PROOUTOS SANEANTES

. DOMISSANITARIOS

4754.7tO1 - COMERCTO VAREJTSTA DE MOVETS

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empíesarial

LENIR APARECIOA FERREIRA SOUZÂ

Este CICAD tem validade até 021O812020.

Os dados cadastrais deste eslabelecimento poderão ser confirmados via
tnremer 9O4tLEZ9!dÀp!9q!L[

Emitrdo Eletronicimente vra Internet
03 I 07 I 2O2O 14t24ts8

Dados transmitidos de íoÍma segura
Íecnologia CELEPAR

hnpsJ/u 
^/w-arinternet.pr.gov.br/cádicms/-cê_CIFS'11D.asp?elncludeLinkFacil:S&êCadicms=9057946471&eUser=SW7P6BNg 1t1

lnício das Atividades

't't t201'l

a



{JJ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Júilta Comercial do Estado do Paraná

Emgre*>lQocit §,

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

ná dala dá suâ expêdiçáo

LExrR 
^FÀRECloÁ 

rÊâiÉriÀ souzr

ll ll I I ll il lll ll lllil lL llilllll tl ]Llllllr ll
PRC20023723'10

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Sêcretáíio Gêral

Nomo E,nÊiêsâriâl: L. Á- FERREIRÂ SOUZÂ - tlAoutltÀ§ - UE

^'quivmíodo^bd.h.dçlÔ

r,ÀRcÔ, M 1rI o2:' cENrÂoer

( )

1de1
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PODER JUDIGIÁRIO
E STÃ.DO DO PÀ.R.ã.a\ÍÉ.

Comarca de Carnpo Mourão - Paraná

CARTORIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,
ContadoÍ. Partidor. Depositário e Avaliador Judicial

Gerson Guimâráes do Vale
iitular

GERTIDÃO
lliltItillIllillllilIIfffl

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu

caÍgo, os livros de registro e distribuiçâo de feitos, deles constatei NÃO haver sido distribuíCo

a qualquer cartório CíVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA. CONCORDATA OU REC UPERAÇAO DE CREDITC
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra

L.Â FERRETRA souza MÁoutNAs MÉ

cPF i CNPJ - 14.693.í í41000í-79
RG/INSC.EST.N/C

O referrdo e verdade e dou fê

Camoo Mouráo - Pr 15106120't

Cartório Oistribuiclor Público e anexos
- ÍitularGeÍson Guimâràes do Vale

Leandao Guim3rães C.clc Valê
Cíistiano Robêrto Carraro
Femanda Pinheiro Nâscimento
Elaine Betlini

- Funcionário Julamentado
. Funcionário Jt,raÍnentado
- Füícionária Juíamêntada
- Funcionáía Jurâmêntâdâ

t

A! Jcsé Custca,o de Oi,,errâ. n" 2065 - CenÍo

I

I

I

C.fi9o Mõürâr '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA.PR .

VENCEDORES DO PROCESSO . FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO NO 17IaO2O
Processo Administrativo N' 33/2020

- Tipo: AOUISIÇAO
PREGOEIRO: MÔNICA MARIA PROENÇA MARTINS DA CONCEIÇÃO

Data de Publicaçáo: 2410612020 08:39:1 I

TOTAL DO PROCESSO: 19.207,20

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA ME

13.258.1,14/000'l -94 1.164,9'l

LÀTE 1 Quant.:'l Num: 043 96,99 Total: 484,95

Item: 1 Unidade: Unidadê Marca: INTELBRAS Modelo: TS2510

DescriÇão: APARELHO DE TELEFONE SEM FIO com display iluminado e têclado luminoso; registro de chamadas
atendidas ê não atendidas; com identificâdor de chamada: opçõês de volume e toque; com Íreqüência mínima dê 1,9
GHz

Quanlidade: 5 Valor Unit.: 96,99 Total ltêm: 484,95

LOTE 2 Quant.:1 Num: 039 169,99 Total: 679,96

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PLATMOVEIS Modelo: PLA070

Descrição: ARMÁR|O 02 PORTAS PARA ESCRITÔR|O Armário Baixo para EscritóÍio 2 Portas. Armário com tampo
encabeçado de 40mm de espessura com acabamenlos em fita ABS 1mm. Com 02 portas e gabinete em MDP 1smm
tendo 1 prateleira fixa. Altura:70,30. Largura:8o cm. ProÍundidade:40 cm . Porta mdÍ com chave Tipo de
dobradiça/conediça da porta alumínio .Tipo de puxador da porta: externo. Cor: cinza claro ou verde. Largura: 80 cm .

Profundidade:40 cm

Quantidade: 4 Valor Unit.: '169,99 Total ltem: 679,96

MUNIZ & ROCHA LTDA 03.919.932/000't -20 1.444,29

LOTE 3 Quanl.:'l Num:025 589,79 Total:589,79

It. .: 'l Unidade: Unidade Marca: Balmak Modelo: ELP2SBB

Descrição: BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA de medição exclusiva para crianças alé 2 anos de idadê. Capacidade de
pesagem de, no mínimo, 15 Kg. GraduaÇão (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital
com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em
material resistente e de Íácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em ' material rêsistênte, de
metal, acrílico, plástlco ABS, polipropileno, etc. Pés rêguláveis, revestidos de matêrial anliderrapantê (borracha
sintéticâ, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 1101220V. Aferida e cêrtificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia
mÍnima de 01 (um) ano. Ammpanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, â empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar
gratuitâmente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: I Valor Unit.: 589,79 Total ltêm: 589,79

LOTE 6 Ouant.: 1 Num: 040 85,45 Total: 854,50

Gerado em: 2110712020 14:09:59

Marca: Premium lvlodelo:

1de2

Item: 1 Unidade: Unidade
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA
NovA SANTA eÁRelnl-pn

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓlDE pORtÁftl AOUITO. Manômetro aneróide - montado em armação de
material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior rêsistência a quedas. Deverá ser resistente a
desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 3600 sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadêira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1á qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
flexível, impermeável. Fecho com velcro resistênte. Deverá conter a marca do Íabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímelros, largura de 15 centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão arteriâl em adullos obesos e conter indicaÉo do ponto correto de posicionamento
sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operaÇões de retenÇão e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha
especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do
produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado indivldualmente em bolsa plástica, courvim
ou outro material resislente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garanlia mÍnima de calibração de 05
anos, comprovada através de carta do Íornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do
laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bêm como também o Íegistro no Ministério da Saúde.

ntidade: l0 Valor Unit.: 85,45 Total ltem: 854,50

K-RS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 21.971.041/0001 {3 2.700,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 062 900,00 Total:2.700,00

Item: 'l Unidade: Unidâdê Marca: LIDER Modelo: P200C

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
capacidade para 200 kg, com divisões de Registro no IPEM E Adulta pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando
pré-aquecimento., Acabamento em tinta eletrostática. Tapêtê/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em
borracha sintética ê com selêtor de voltagêm de 1'10 ê 220 v. Afêrido pelo INMETRO. Garantia mÍnima de INMETRO 01
(um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso êm idioma português. Assistência

Técnica do equipamênto deverá ser nô Estado do Paraná, se não houver, a êmprêsa vencedora deverá comprometer-
se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica
lnf. detal.: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA, com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
câpacidade paía 200 kg, com divisões dê Rêgistro no IPEM. Adulta pelo menos 1009, pesagem imediata dispênsando
pré-aquêcimento TUDO CONFORME EDITAL. MARCA: LIDER MODELO: P200C PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO
DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sêssão pública do Pregão. ENTREGA
'10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão dâ autoÍização de fornecimento. Pagamento 30 (trinta) dias após a
entrega, mediante apresentação da nota fiscal. GARANTIA'12 meses. Declaramos que cumprimos plenamente os
requisitos dê habilitação e que nossa proposta êslá em confoÍmidade com as exigências do instrumento convocalório.
De-claramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributaÇão de Empresa de Pequeno Porte, conforme
e lelece o artigo 3o da Lei ComplementaÍ 123, de 14 de dezembro de 2006.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 900,00 Total ltem: 2.700,00

L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME í4.693.'t 14/0001-79 13.898,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 085 694,90 Total: 13.898,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: [ilultilesar Modelo: NB331

Descrição: TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 'l .3 ghz.
Memória interna de 329b. Memória ram de 2gb.Conexão com a rede 39. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth
4.1 e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera traseira de 5 mp. Sistema operacional android 9. Bateria 5000 mah de
fonga duraÇão. Enlradas cartão sd, sim card, micro usb e saída fone ouvido. Canegador bivoll1271220 com saída dc de
5v

Quantidade: 20 Valor Unit.: 694,90 Total ltem: 13.898,00

PREGOEIRO: N4

r§

Gerado em: 2110712020 14:09:59

NICA MARIA PROENÇA MAR S DA CONCE o

2de2
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESI'ADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃo
pneoÃO ELETRÔNrcO No 1712020

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia Ogl07l2O20, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçóes) da Bolsa dê

Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, realizou-se o julgamento das propostas

apresentadas no Pregão Eletrônico n" 1712020, que tem por objeto a aquisição de

equipamentos hospitalares, de inÍormática e outros, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregão '14 (quatorze) empresas. Após a etapa de

lances e reduçâo do valor inicial o pregoeiro declarou como vencedoras as empresas: K.C.R.S.

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElRELl, CNPJ n" 21.971.04110001-03, num valor de R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), L. A. FERREIRA SOUZA - MAOUINAS, CNPJ n"

14.693- 1 1410001-79, num valor de R$ í3.898,00 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais),

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA., CNPJ

n' 13.258.14410001-94, num valor de R$ 1.í64,9í (um mil, cento e sessenta e quatro reais e

noventa e um centavos) e MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n' 03.919.932/0001-20, num valor de

R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), conÍorme

ata anexa.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à habilitação via

Correios, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declaradas habilitadas.

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

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

empresas habilitadas não estáo declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios,

conÍorme comprovantes anêxos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após

enviar ao Sr. PreÍeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2110712020-

Mônica Maria Proença Martins
Pregoeira

Conceição

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.pov.br - www.nsb.pr.gov.br

-;

Portaria n' 00512020
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TCEPR

[onsulta de Impedidos de licitar

Pesqui.â !rpêdidos .le U.itar

' Nümero dEumento 1o(xlr03'Tipo doclmento CNPJ

Nome

PeÍiodo publi(3Éo : de

Data de Ioício ImpediÍftento: de

Data de Fiín tmpedimento: de

até

até

até

N.. ,dt'l lTitt1 INI()NTRA[}0 PARÂ 0 [NPJ: 21971041000103!

https://servicos.tce.pr.govbr/tcepr/municipaUaiYConsultarimpedidosweb.aspx 1t1

i
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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 2'1 .971 .041/0001 .03

Data da consulta: 2110712O2O 13:25:17
Data da úftima atualizaçâo: 18107 /2020 18.45:15

(NPJ/CPF D0 SANC|0NA00DTTATHAR

Detalhamento das Sançóes Vigentes - Cadastro ds Empíesas lnidôôeas e Suspensas - CEIS - Portal da tÍansparência

) )

LIMPAR

NOME DO SANCIONADO UT DO SANCIONADO
óRGÃo/ENTTDADT

SANTIONADORA
TIPO DA SANçÃO

DATA DI PUBTICAçAO DA

SANçÃO
QUANTIDADI

Nenhum registro encontrado
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 14.69f .114IOOO1-7 9

Data da consulta: 211O712020 13:27:24
Data da última atualização: 1810712020 18:45:15

Detalhamento das SançÕes Vigentes - CadastÍo de Empíesas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da tÍansparência

)

LIMPAR

)

T----',-
DITAIHAR CNPj/CPÍ D0 §ÀNC|oNADo

Nenhum registro encontrado

N0!/tt D0 sAN(l0NA00 UF DO SANCIONADO
óRGÃo/tNTtDADE

SANCIONADORA
TrPO DA sAN(iO

DATA DE PUBU(AçAO DÂ

sÀN(Io QUANTIDADI

t\?
Cf.t
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21t07 t2020 Cadastro lmpedidos Licitar e Contíatar

40Jt TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Licitar

Pêsqul3a lmpedldos dê U.itãr

Tipo docuÍnêôto CNPJ NúÍnem documento 9.{

Nome

Período pbl-rcação I de

Datà de Início tmpedlmento: de

Data de Flm Impêdiín€nto: de

até

até

até

N. J}4 lTtl4 tNtoNTRÂtX) PARA 0 [NPJ: 132581440001941

httpsi//servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/ConsultanmpedidosWeb.aspx 1t1
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13.258.144/ O0O1 -94

Data da consultã: 2110712020 13:29:54
Data da última atualização: 18/0712020 18.45:15

Detalhamenlo das Sanções Vigentes - Cadaslro dê Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

,

LIMPAR

óRGÂo/rNÍrDADr
SANCIONAOORA

)

DETALHAR cNPr/cPt D0 sANctoNADo NoME D0 SANC|oNADo Ur 00 SANC|oNADo TIPO DÀ SANçÂO
DAÍA Dt PUBImçAO OÂ

SANçÃO
QUANTIDADT

Nenhum registro encontràdo
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FILTROS APLICADOS:

cPF/ CNPJ: 03.919.932/0001-20

Data da consulta: 211O7 /2O2O 13.35:39

Data da última atualização: 1810712020 18:45:15

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadastro de EmpÍesas lnidôneas e Suspeôsas - CEIS - Portal da transparência

)

LIMPAR

óRGÃo/rNÍroAor
SANCIOI'IADORA

)

I

D[ÍAtHAR (NPr/CPt D0 5AN(|oNADo NoMt 00 SÂNC|oNADo Ut D0 SANC|oI{ADo T|PO OÂ SAt't(AO
DATA DE PU8r.r(AçÃO DA

sÂr{çA0
QUANÍIDAOE

Nenhum registro encontrado
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 33/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N9 01,7/2020

Assunto: Aquisição de equipamentos hospitalares, de

outros, para Secretaria Municipal de Saúde.

informática e

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação,

visando manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a conclusão do

processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico ns 01712020 para

aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e outros,

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

O pregão é regido pela Lei ns LO.52O/2002, o Decreto ne 5.450, e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatóría da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 70.520/2002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço do item pretendido, como forma de fixar o

preço médio a ser licitado.

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

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

PARECER JURíOICO NS 06612020
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NOVA SANTA BARBARA

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

ser contratado.

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

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

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

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

do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

procuradoria jurídica do Município.

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

externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de

08 (oito) dias úteis (Art. 4s, V da Lei ns 10.520102 e 17 do Decreto na

s.4s0l200s).

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

Decreto ne 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão

pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a

utilização de sua chave de acesso e senha.

No total, 14 (quatorze) empresas se credenciaram para disputa por lances,

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

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

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

. PREFEITURA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação da empresa

participante e devidamente classificada, estando habilitada, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ns O77l2O2O,

tendo vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne tO.52Ol2OO2 e

Decreto ns 5.450/2005, c/c a Lei ne 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosa mente.

Nova Santa Bárbara, 24 de julho de 2020.

Carmen Cortez W ilcken

Procu radoria Ju rídica
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipai

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçâo na modalidade "PREGÃo ELETRÔNICO' n." 17l2O2O,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, ll /08l2O2O.

Mônica Maria Proe nçe nceição
Pregoeira - Portaria n" OOS I2O2O

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - wrvw-nsb,plggy.br



?,7 à

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO ELETROI{ICO N" L7 I2O2O

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e

vinte (2020), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal, no uso de

minhas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Eletrônico n." 17 l2O2O, destinado à aquisição de equipamentos hospitalares,

de informática e outros, para a Secretariâ Municipal de Saúde, a favor das

empresas que apresentararn menores preços, sendo elas: K.C.R.S. COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n' 21.971.04710001-03, num valor de R$

2.7OO,OO (dois mil e setecentos reais), L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS,

CNPJ n' 14.693.114lOOOl-79, num valor de R$ 13.898,OO (treze mil,

oitocentos e noventa e oito reais), LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE

TQUIPÂMENTOS DE INÍ'ORMATICA LTDA., CNPJ n' 13.258.14410001-94,

num va-lor de R$ 1.164,91 (um mil, cento e sessenta e quâtro reais e noventa e

um centavos) e MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n" 03.919.93210001-20, num

valor de R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e

nove centavos), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e

Iegais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222. Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BárbarÀ
Paraná - El - E-mails licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.or.sov.br
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Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abril
de 2013.

| - Atos do Poder Executivo
E ADJUDICA

PREGÃO ELET Ntco No 17/2020

Aos 11 (onze) dias do mês (08) do ano de doas mil e
vinte (2020), em meu Gabinete, eu EÍic Kondo, PÍeíeito Municipal, no uso
de minhas akibuiÉes legais, HoMOLOGO o procedimento da Licilaçâo
Pregão Eletrônico n.o '1712020, destinado à aquisiÉo de equipamentos

[\pitalare5. de informática e outros, para a SecÍetaria Municipal de
. Je, a favor das empresas que apresenlaram menores pÍeços, sendo
elas: K.C.R.S. CoMERCIo DE EQUIPÂi,|ENToS ElRELl, CNPJ n"
21.97i .041/0001-03, num valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais), L. A. FERREIRA SoUZA. MAQUINAS, CNPJ n" 14.ô93.114/0001-
79, num valor de R$ 13.898,00 (treze mil, oitocentos e noventa e oito
reais), LETTECH INDUSTRIA E COMERCIo DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA., CNPJ n' 13-258.'14410001-94, num valor de R$
í.í64,9'l (um mil, cento e sessenta e quatro Íeais e novenla e um
cêntavos) e MUNIZ & RoCHA LÍDA, CNPJ n' 03.919.93?000'1-20, num
valor de R§ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
vinte e nove centavos), para que a adjudicaçáo nele procedida produza

seus juridicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescÍiçoês legais
pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito Munlcipal

EXTRÂTO 1" TERMO DE ADITIVO

RefeÍente ao Conlrâto n" 3/Y2020.

REF.: Pregáo Presencial n.o 16n020

PARTES: Municíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direilo
publico intema, inscrita no CNPJ sob o n0 95.56'l .080i0001{0, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencoúrt de MoÍaes,222, nesle ato
reprêsentâdo pelo SenhoÍ PreÍeito Municipâl Eric Kondo, e a empresa

BRUNETTI E RoDRIGUES LTDA, inscíila no CNPJ sob n'
26.'101.143/0001.83, com sede na Rua Joáo WycliÍ, 111 Sala 2508 - CEP:

86050450 - Baino: Gleba Palhano, Londrina/PR.

oBJETo: Contratação de empresa espêcializada para aplicação de
aditivo êstabilizador dê solo, em diversas ruas do tlunicípio de l,lova
Santa BárbaÍa - PR.

VALoR DO ADITIVO: R$ 28.675,00 (vinte ê oito mil, seiscentos e setenta
e cinco reais).

SECRETARIA: SecÍetaria de Obras, do Trabalho e GeÍaçâo de Empregos

RECURSoS: Secretaria de obras, do Trabalho e Geração de EmpÍegos.

RESPoNSÁVEL JURíolcO: caÍmen Cortêz wilcken, oAB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINATURA D0 TERI\.4o DE ADITIVO: 11/08/2020.

PUBLICAÇ ÍRIMÉSTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGI§TRO DE PRECO }.IJ 9í2019 fÀ!!§E:
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 36i2019 - PMNSB

oBJETO - Rêgistro de pregos para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroelêtÍônicos, equipamentos de informática,
inr/'{mêntos musicais e outros.

VALIDADE DA ATA: De 21h012019 a 20h012020.
BENEFICIARIA DA ATA: E TODAO GONCALVES EIRELI
CNPJ sob no. 30.747.960/0001{0
Avenida Gelúlio Vargas,5225 - CEP:87502020 - Bairro:Zona 3, UmuaÍama/PR
RESPoNSAVEL JURIDICo: Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR no 22.932.

ITENS

Item Codigo do
pÍoduto/serviço

oes€Íição do produtdseÍviço Marca do
produto

unidade dê

medida
Quantidade

uniláÍio
total

8,00 93,00 744,00LOTE:001 -

Lote 001

1 49M Apârelho DVD com funçâo de kaÍaokê, Enlrada USB, Filmes:

DVD, DVD+R/RW, DVD-RiRW,VCD e SVCD.I.Iúsica : CD,CD-

R/RW e CD-MP3.Fotos CD üpeg). Desempênho de Vídeo,

Progressive Scan, DecodiÍcador de Vídeo: MPEG-2, MPEG-
l.Foímato do Vídeo:4:3 / 16:9, sistemâ de video:PAUNTSC,

mnveÍsoí A de video: 12 bits / 108 MHz. Dêsempenho de Àudio,

mnversor DA de Áudio:24 bits / 96 kHz. Funções de foto CD&

MP3 CD, Íeproduz íotos, uma a uma, automalicamente.Zoom na

imagem, permite girar a imagem, inverler a imagem.

AlimentâÉo:l2o - 240 v , 50 / 60 Hz ( BIVOLT). Acompanha

cabos, manualde inslrução e garantia de 1 ano

Power Pack

K225
UN

LOTE:029 - 1 8682 ENCADERNADORA ELETRICA ESPIRAL SEMI-INDUTRIAL 4.150,00

ESPECIF ÃO DO oBJETO E PR OS REGISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do ilunicípio dê Nova Santa Bárbara
Ruai Walf.edo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone./Fax: (43) 3266.8100
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REFEITURA MUNICIPAL

Prefe

ESTADO DO PARANA

oRDEM oe cortnaraçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataÇão das empresas:

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n" 21.971.O41 IOOOI-

03, num valor de Rl$ 2.7OO,OO (dois mil e setecentos reais), L. A. FERREIRÂ

SOUZA - MAQUII{AS, CNPJ n' 14.693.11410001-79, num valor de R$

13.898,OO (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais), LETTECH INDUSTRIA

E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÂTICA LTDA., CNPJ n"

13.258.14410001-94, num valor de R$ 1.164,91 (um mil, cento e sessenta e

quatro reais e noventa e um centâvos) e MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n"

03.919.932/0001-20, num valor de R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e

quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Tudo de conformidade com a

presente Licitaçáo na modalidade Pregão Eletrônico n." 17 l2O2O.

Nova Santa Bárbara 13l08l2O2O.

Kondo
Municipal

Rua WalÊedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, l!í - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - nsb br - rvrvw.nsb-pr.qov-br
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it PREFEITURA I!'IUNlCl PAL I t
NOVA SANTA BARBARA
ESÍPDÔ DO PARANÀ

Contrato no 35/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E

A EMPRESA K.C.R.S, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, TENDO POR

oBJETO A AQU|S|çÃO DE EQUTPAMENTOS HOSPTTALARES, DE INFORMÁTICA

E OUTROS.

0 MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara,

Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-ô

SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa

K.C.R.S, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElRELl, pessoa juÍídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

n0.21.971.04'l/0001{3, com endereço à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,88, Sala A - CEP:

16075-370 - Bairro: Parque lndustrial, Araçatuba/SP, neste ato representada pela Sra. Karen Cristiane
Ribeiro Stanicheski, inscrita no CPF sob n".277.277.558-50, RG n'27.601.293-8, a seguir denominado

CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregáo Eletrônim
N0 1712020, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos conkatos, as disposiçoes de direito
privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fornecer à C0NTRATANTE equipamentos hospitalares, de informática e outros,
para a Secretaria Municipal de Saúde, que serão adquiridos com recursos do Plano de Aplicaçáo Resolução

SESA n' 30112017, tudo coníorme especificado no edital convocalório e proposta apresentada no Pregão

Eletrônico n.o 1712020 e especiÍicado abaixo.

ITENS

Lote llem Código
do
prod uto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preqo

total

Lote

004

1 7623 BALANÇA ELETRÔNrCe Or0rRl
ADULTA mm régua

antropométrica acoplada, visor em

LCD digital, com capacidade para

200 kg, mm divisões de Registro

no IPEM E Adulta pelo menos
1009, pesagem imediata

dispensando pré-aquecimento.,

Acabamento em tinta eletrostática.

Tapete/piso em bonacha

antiderrapante. Pés reguláveis em

borracha sintética e com seletor de

voltagem de 1 10 e 220 v. Aferido
pelo INMETRO. Garantia mínima

de INMETRO 01 (um) ano.

LIDER P2OOC UN 3,00 900,00 2.700,00

Q - E-mail licrucaoía nsb.nr.sov.br - rv\l'w.nst, nr.go\.br

1,

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, CentÍo, I 43. 1266.f1100, iÃ - t16.250-u00 Nova Santa Bárbara, Paraná

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 1712020
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Garantia mínima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrução
de uso em idioma português.

Assistência Técnica do

equipamento deverá ser no Estado
do Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá

comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da

Assistência Técnica

TOTAL 2.700,00

CúUSULA SEGUNDA- Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, mntados a partir da autorização de fornecimentoá emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer

responsabilidades.

CLAUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte inlegrante deste contrato os seguintes documenlos
a) Pregão Eletrônico No 1712020 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 09 de julho de 2020.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, seráo considerados suflcientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objelo e a sua
perfeita execuÇâ0.

-... Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e estê contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste mntrato, a ele passam a se vincular lodas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer

condição conlratual, desde que devidamenle assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA QUARTA - Do PREço
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjunlamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

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

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

sociais previstas nas alíneas "a','b" e "c'do parágrafo único do aíigo 11 da Lei Federal n.o 8.212l199'1, às

contribuiçoes instituidas a título de substituição, e às contribui@es devidas, por lei, a terceiros e Certificado

de Regularidade de Situa@o.lunto ao FGTS.

2
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Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEXTA - Do PRAzo DE VIGÊNC|A.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do conkato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA- DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A
CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o periodo de garantia, respeitando o prazo

máximo de 3 (três) dias, contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem
qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.

CúUSULA oITAvA. DA RESc§Âo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

.-r enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorização êscrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a teÍmo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a uma das

seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou conhatar com a Administraçáo Pública enquanlo perdurem os

motivos delerminantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autondade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CúUSULA NoNA. DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo

O mntratado deve observar e Íazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admilida

submntratação, o mais alto padrâo de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de

execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaçáo ou na execução de

contrato;

b) 'prática fraudulenta": a falsificação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitação ou de execuçáo de contrato;

c) "prática colusiva'; esquematizar ou estabelecer um acordo entrê dois ou mais licitantes, com ou sem

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em

níveis artiÍiciais e não{ompetitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameâçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execuçáo

do contrato;

3
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PREFEITURA Ii,IUNICI PÁL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DÔ PARÂNÁ

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeçÕes ou fazer

declaraçoes falsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir

materialmente a apuraÉo de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja inlenção seja

impedir materialmente o exercÍcio do direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover

inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íísica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a oulorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou

por meio de um agente, em prálicas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obslrutivas ao participar

da licitaçao ou da execuçâo um contrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do

conlralo e todos os documenlos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contralo.

cúusuLA DÉcrMA - DAs SANçôES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral. Sem prejuízo das disposições

anteriores, responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉcrMA pRrME|RA. DA DoÍAçÂo oRçAMENTARTA
As des sas deconentes deste contralo correrão por conta da dota 0r mentária havida la conta no

{ft xonuo

Prefeito Municiial - Conhatante

í,ó1

4

DOTAÇÓES

Conta da
despesa

Funcional programática iFonte de

l.r.r,.o
Natureza da despesa rupo da fonte

2925 08.002.10.301.0350.2028 lqet 4.4.90.52.00.00

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centm, t 43- 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara, Paraná
E - E-mail licitacaoaÍdnsb.pr.gov.br- wrvrv.nsb-or.Bov.hr

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do
presente conÍato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acertados, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presençâ de
duas testemunhas. 

I

II i Nova Santa Bárbara,1310812020.
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KAREN CRISTIANE RIETIRO

STANICHESKI:27727755850

Àínàdr, dê Í()lm dig'làl pd
{ANCN CRISIIANE NBÊNO
sT^ÀÉHasx[27727755A90
oàd4: 2020.0a.1I t a:031 2 {3 m'

Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski

K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Contratada

L.J
Michelç §oares de Jesus

Secretária Municipal de Saúde - FiscaYresponúvel pelo acompanhamento do contrato

5
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Contrato no 36/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIí O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E

A EMPRESA L. A. FERREIRA SOUZA . MAQUINAS, TENDO POR OBJETO A

AOUTSTçÃO DE EQUTPAMENTOS HOSPTTALARES, DE TNFORMÁT|CA E OUTROS.

Referente ao Pregão Elekônico n.o 1712020

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua WalÍredo Biftencourt de Moraes,222, cenho, Nova Santa Bárbara,
Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.1M-6
SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa L.

A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS, pessoa jurídica de direito. privado, inscrita no CNPJ sob no.

14.693.114/0001-79, com endereço à AV MANOEL MENDES DE CAMARGO, 0 1930 - CEP: 873031'15 -I BAIRRO: CENTRO, Campo Mouráo/PR, neste ato representada pelo Sr. LENIR APARECIDA FERREIRA
SOUZA, inscrito no CPF sob n".450.182.359-34, RG n" 4.935.875{, a seguir denominado CONTRATADA,
celebram entre si o pÍesente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônim No 1712020,

aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e
cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. Do OBJETo
A CONTRATADA obriga-se a Íornecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, de informática e outros,
para a Secretaria Municipal de Saúde, que serão adquiridos com recursos do Plano de Aplicação Resolução

SESA n" 30112017, tudo mnÍorme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão

Elehônico n.' 1712020 e especificado abaixo.

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total

Lote

007

1 8629 TABLET Nâ cor preto com tela de

10 polegadas com tecnologia IPS

HD. Processador quad core I.3
ghz. Memória interna de 329b.

Memória ram de 2gb.Conexáo com

a rede 39. Conexáo wireless
padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e
gps. Câmera frontal de 2 mp.

Câmera kaseira de 5 mp. Sistema
operacional android 9. Bateria

5000 mah de longa duraçã0.

Entradas cartão sd, sim card,

micro usb e saída fone ouvido.

Canegador bivolt 1271220 com
saída dc de 5v

lVultilesar

N8331

20,00 694,90 13.898,00

TOTAL 13.898,00

1
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de fornecimenlo
emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser enkegue na SecretaÍia Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer

responsabilidades

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste conkato os seguintes documentos
a) Pregão Elehônico No 17/2020 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 09 de julho de 2020.

r Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este conkato, deÍinirem seu objelo e a sua
perfeita execuÉ0.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e esle contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste conlrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reunióes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA - DO PREçO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 13.898,00 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçÕes

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2'12l1991, às
conhibuiçoes instituídas a título de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a lerceiros e Certificado

de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

conespondente ao ajustado nâ Cláusula Quarta.

CúUSULA sExTA - Do PRAzo DE VrcÊNclA.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, enhando em vigor logo apôs a assinatura do conlrato,
podendo o mesmo ser prorÍogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantía dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A
CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo

máximo de 3 (três) dias, contados a partir da comunicaçáo do defeito, para a conclusáo dos reparos, sem
qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.

2
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cúusull omvl - ol RescsÃo coNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo enke as
partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a lermo no
processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das
seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrahr com a Administraçáo pelo

prazo de até 02 (dois) anos.
c) DeclaÍaÇão de lnidoneidade para licilar ou contralar com a Administração Pública enquanto perdurem os

motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perantê a própria autoridade que
+ aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada mm base no contido na letra "b".

cúusuLA NoNA - DA FRAUDE E DA coRRupçÂo
O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íornecedores e subcontralados, se admitida

subcontrata@o, o mais alto padráo de ótica durante lodo o processo de licitaçáo, de contrataçâo e de

execução do objeto contratual. Para os propositos desta cláusula, deÍnem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta': oíerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de

contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de inÍluenciar o processo

de licitação ou de execuçáo de contrato;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um amrdo entre dois ou mais licitanles, com ou sem

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgâo licitador, visando estabelecer preços em

níveis artlficiais e não-competitivos;

d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua paíicipação em um processo licitatório ou afetar a execuçáo

do contrato;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer

declarações falsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Édital; (ii) atos cuja intenção seja

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo Íinanceiro mullilateral promover

inspeçã0.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de Íinanciamenlo, parcial ou integral, por organismo ínanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outoÍga de contratos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou

por meio de um agente, em práticas conuplas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar

da licitaÇão ou da execução um contrato Ílnanciado pelo organismo. 
,
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Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçâo

para a contrataÉo, deverá concordar e aulorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser Ínanciado, em parte

ou integralmente, por organismo Íinanceiro mullilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitaçao e à execução do contrato.

cúusuLA DÉctMA - DAS sANçoEs
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste conkalo motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA DÉctMA PR|METRA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA
As des sas deconentes deste contrato correrão r conta da dota o mentária havida la conta no

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do
pÍesente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acerlados, frma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presençâ de

duas lestemunhas.

Nova Santa Bárbara, 13/08/2020.

c Kondo

Prefeito Municípal - Contralante

Eri

Assinado de forma digital por
LENIR APARECIDA Lrrurn npnnrcloA FERRETRA

FERREIRA souZA:4sO18235e34

SOUZA:450'l 8235934?ffi 'o"'otj 
3 0e:55:06

Lenir Aparecida Ferreira Souza

L. A. Ferreira Souza - Maquinas - Contratada

micrrere po{iE de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

DOTAÇOES

Natureza da despesa Grupo da fonteConta da

despesa

Funcional programática Fonte de
recurs0

,o, Â 08.002.1 0.301.0350.2028 497 4.4.90.52 00.00 Do Exercício

E - E-mail licitacaoú4nüÍrr.eov.br nr.sor,.1'rr
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Contrato no 3712020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA E

A EMPRESA LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

TNFORMATTCA LTDA, TENDO PoR OBJETO A AQUTSTçÃO DE EQUTPAMENTOS

HOSPITALARES, DE INFORMÁICA E OUTROS.

Referente ao Pregão Eletrônico n." 1712020

o MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourl de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara,

Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.'184{
SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 13.258.144/0001-94, com endereço à Rua Floriano Peixoto, 380 sala

12,13 - CEP: 8il30000 - Bairro: Centro, Santo Antônio da Platina/PR, nesle ato representada pelo Sr.

Leandro Arrabaça Barbosa, inscrito no CPF sob no. M2.898.579-30, RG n" 78737573, a seguir denominado

CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, deconente do processo de licitação Pregão Eletrônico

N0 1712020, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposiçoes de direito
pnvado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, de informática e outros,
para a Secretaria Municipal de Saúde, que seráo adquiridos com recursos do Plano de Aplicação Resoluçáo

SESA n" 3únU7, tudo conÍorme especificado no edital convocatóno e proposta apresentada no Pregáo

Eletrônico n.0 1712020 e especificado abaixo.

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descriçáo do produtolserviço Unidade
de

medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total

Lote

001

1
oÂo1 APARELHO DE TELEFONE

SEM FIO com display iluminado

e teclado luminoso; registro de
chamadas atendidas e náo

atendidas; mm identiÍlcador de
chamada; opçoes de volume e

toque; com frequência minima de
1,9 GHz

INTELBRAS
TS2510

UN 5,00 9ô,99 484,95

Lote
002

1 BB2ô ARMÂRIO 02 PORTAS PARA
ESCRITORIO Armário Baixo
para Escritório 2 Portas. Armário

com tampo encábeçado de

$Omm de espessura com
acabamentos em fita ABS 1mm.

PLATMOVE
IS PLAOTO

UN 4,00 1ô9,99 679,96

1,

Rua Walfredo BittencouÍ de MoÍaes no 2f2, Centro, 8 43. 3166.8100. E - 86.250{00 Nova Santa Bá{bara Paraná
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Com 02 portas e gabinete em
MDP 1smm tendo I prateleira

fixa.
Altura:70,30.

Largura:80 cm.

Profundidade:40 cm

Porta mdf mm chave
Tipo de dobradiça/conediça da
porta aluminio

Tipo de puxador da porta:

extemo.
Cor: cinza claro ou verde.

Largura: 80 cm
Profundidade:40 cm

TOTAL 1.164,9í

Lt,.
-:: ' '-'=
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CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias útêis, contados a partir da autorização de Íomecimento

emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, Írete, carga e

descarga indusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer

responsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste conkato os seguintes documentos
a) Prêgão Eletrônico No 17/2020 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 10 de julho de 2020.

Parágrafo Primeiro - As partes dedaÍam ter pleno conhêcimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suÍicientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua
perfeita execuçã0.
ParágraÍo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vieÍêm a ser realizados e que importem em altera qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das pa S.

cúusuLA QUARTA - Do PREço
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 1.164,91 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um
centavos).

CúUSULA OUINTA - Do PAGAMENTo
O pagamento omnerá em até o 30 (tnnta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaçao da nota
Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

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

2
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Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a', "b" e "c" do parâgrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às
conkibuições instituídas a título de substituiçâo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado

de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

ParágraÍo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

conespondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA sExTA- Do PRAzo DE uGÊNoA.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorTogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mínimo, 12 ldozel meses, a contar da data da Nota Fiscal. A
CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeilando o prazo

máximo de 3 (três) dias, contados a paÍtir da comunicação do deíeito, para a condusão dos reparos, sem
qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.

CúUSULA OITAVA. DA REscIsÃo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçâo, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art.78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorizaÉo escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no
processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçáo.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor lotal do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporána de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administação Pública enquanto perdurem os

^ motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilita@o perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponentê ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

cúusuLA NoNA- DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
0 contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subconlratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçáo, de contratação e de

execuçáo do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "pÍática corrupta": oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamen queÍ vantagem

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de li 0 a execução de

contrato;

b) "pÍática fraudulenta': a falsiÍicação ou omissão dos fatos, com o objetivo uencrar 0 processo

de licita@o ou de execução de contrato;

3
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c) "prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo enlre dois ou mais licitantes, com ou sem

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em

niveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indirelamente, às pessoas ou

sua propriedadê, visando iníuenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução

do contrato;

c) "prática obstrutiva": (i) deslruir, ÍalsiÍicar, allerar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer

declaraçoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o obietivo de impedir

materialmente a apuraçáo de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilaleral promover

inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançâo sobre uma empÍesa ou pessoa física,

inclusive dedarandea inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outoÍga de contratos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constataÍ o envolvimento da êmprêsa, diretamente ou

por meio de um agente, em prálicas corruptas, fiaudulentas, colusivas, coercitivas ou obslrutivas ao participar

da licitação ou da execuÉo um contrato ínanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçâo

para a contrataÉo, deverá conmrdar e autorizar que, na hipótese de o conlrato vir a ser Rnanciado, em parte

ou integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execu@o do mntrato.

cúusuLA DÉCMA - DAS sANçoES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimênto das obrigações assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposiçoes
anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 2070 (vinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉcmA PR|METRA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA
As des esas decorrentes deste contrato conerâo por conta da do 00 mentária havida a conta n0

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluçã \ das questões oriundas do
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acertados, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de
duas testemunhas.

Novâ Santa Bárbara, 13/08/2020.

DOTAÇÔES

Conta da

despesa
Funcional programática

lm,::. lruaturezadadespesa lGruoodafonte
2925 08.002.10.301.0350.2028 hgZ [.+.SO.SZ.OO.OO [PcE\ercício
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Kondo

Prefeito Mun - Contratante

Lettech lnduslria e

Barbosa

de lnÍormática Ltda - Contratada

Michele dê Jesus

Secretária Municipal de Saúde - Fiscal re\ponsável pelo acompanhamento do mntrato

\
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Contrato no 38/2020

coNTRATo euE ENTRE st FAZEM o MUNtctpAL DE NovA slltl aÁneaRA E
A EMeRESA MUNIz & RocHA LTDA, TENDo poR oBJETo R leutstçÃo oe
EeutpAMENTos HosptrALAREs, oe ruponmÁlcA E ourRos.

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 1712020

O UUHTCíp|O DE NOVA SANil gÁnelRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara,
Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-ô
SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.959-50, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
MUNIZ & ROCHA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 03.919.93210001-20,

com endereço à Rua Antônio Casagrande, 2850b Sala B - Esq. Av. dos Estudantes - CEP: 86200000 - Baino:

Vila Romana, lbiporã/PR, neste ato representada pelo Sr. Michel Rocha dos Santos, inscrito no CPF sob no.

031.790.889-82, RG n'6.431.768-7, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o presenle

contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico N" 1712020, aplicando-se supletivamenle os
princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, de inÍormálica e outros,
para a Secretaria Municipal de Saúde, que serão adquiridos com recursos do Plano de Aplicaçáo Resolução

SESA n" 30112017, tudo conforme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão

Eletrônico n.o 1712020 e especiÍicado abaixo.

ITENS

Lote Item Código

do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço lvlarca do
produto

Unidade
de
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

Lote

003

1 8593 BALANÇA DIGITAL
PEDIATRICA de medição

exclusiva para cÍianças até 2

anos de idade. Capacidade de
pesagem de, no mínimo, 15 Kg

Graduação (precisão) de

pesagem de, no máximo, 10 g.

Mostrador (display) digital mm
indicadores de peso com no

mÍnimo 5 dígitos. Função de

tecla Tara (zero) no painel

frontal. ConstruÍda em material

resistente e de fácil limpeza.
Bandeja no formato de mncha
anatômica e Íabricada em '

material resistente, de metal,

acrílico, plástico ABS,

Balmak
ELP2SBB

UN 1,00 589,79 589,79
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polipropileno, etc. Pês reguláveis,
revestidos de material
antiderrapante (bonacha

sintética, silicone, etc.) Chave
seletora de tensão de 1101220V.
Aferida e certificada pelo

IPEMiINMETRO. Garantia
mínima de 0í (um) ano.

Acompanha manual de instrução
de uso em idioma português.

Assistência Técnica do
equipamenlo deverá ser no

Estado do Paraná, se não

houver, a empresa vencedora

deverá comprometer-se a

realizar gratuilamente o translado

dos equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

LOTE
: 006
- Lote
006

1 7489 ESFIGMOMANÔMETRO

ANEROIDE PORTÁTIL

ADULTO. Manômetro aneróide -

montado em armação de material
plástico, envolta por amortecedor

embonachado para maior

resistência a quedas. Deverá ser

resistente a desregulagem

frequente, com graduação de 00

a300 mm Hg. Possibililar giro de

3600 sobre seu eixo para facilitar

visualização. Braçadeira -

confeccionada em nylon

siliconizado, de 1" qualidade,

antialérgico, resistente,

exúemidade flexível,

impermeável. Fecho com velcro

resistente. Deverá conler a

marca do Íabricante, indicação

do tamanho da circunferência do

braç0, mm o comprimento total

de 68 centímetros, largura de 15

centímetros, indicado para

veriÍicação adequada da pressáo

arterial em adultos obesos e

conter indicação do ponto mrreto
de posicionamenlo sobre a

artéria. Válvula - peça em metal

leve, de mecanismos nas

operaçóes de retenção e

Premium UN '10,00 85,45 854,50
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esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro,
antialérgico, livre de látex; Bolsa

e pêra - confeccionadas em
borracha especial de

comprovada vedação e

resistência, livre de látex. Deverá
possuir identiÍicação da marca e
fabricante do produto na

braçadeira e no manômetro.

Embalagem - deverá ser

embalado individualmente em

bolsa plástica, courvim ou outro

material resistente. Comprovar

assistência técnica no Estado do
Paraná. Garantia mínima de

calibraçáo de 05 anos,

comprovada através de carta do
íornecedor. 0s aparelhos quando

entregues deverão vir

ammpanhados do laudo técnico

do IPEM certificando sua aÍeriçâo
individualmente, bem como

também o registro no Ministério

da Saúde.

TOTAL 1.444,29

l.'tl'
PREFEITURA MUNICIPAL ,y4
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CúUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a pârtir da autorizaçáo de fornecimento

emitido pela PreÍeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horáno comercial de segunda a sextajeira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, flcando o lVlunicípio de Nova Santa Bárbara isenlo de quaisquer

responsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parle integrante deste conÍato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico N" 17i2020 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 09 de julho de 2020.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, seráo considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua

perfeita execuçã0.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências enke os anexos e este contrato, vale o conkato.

Q-E-mail licitacaoúqnsb.pr.qov.br or-por'.br
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Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste mnlrato, a ele passam a se vincular todas as atas de
reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA. DO PREçO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CoNTRATADA o valor total de R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e
nove centavos).

cúusULA QUINTA. Do PAGAMENTo
0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaçâo da nota

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

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

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

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às

contribuiçoes instituídas a tílulo de substiturçâo, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado

de Regularidade de Situa@o junto ao FGTS.

Parágrafo Único . A CONTRATADA se compromele a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VGÊNCIA.

0 contralo terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,

podendo o mesmo ser prorrogado por igual perÍodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA- DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A

CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo

máximo de 3 (três) dias, contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem

qualquer ônus adicional a Prefetlura Municipal.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll cjo art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as

partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

Parágrafo Único . Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contÍato, além de multa de 2070

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeila a uma das

seguintes sanÇões:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Adminislração Pública enquanto perdurem os

motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administraçáo pelos

prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".
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clÁusull NoNA - DA FRAUDE e ol coRnueçÂo
0 conlratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontralados, se admitida

subcontrataçã0, o mais alto padrão de ética durante lodo o processo de licitaçã0, de contratação e de

execu@o do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes prálicas:

a) "prática corrupta": oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetivo de influenciar a aÇão de servidor público no processo de licitação ou na execuçâo de

contrato;

b) "prática fraudulenta": a ÍalsiÍicação ou omissão dos íatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquemalizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licrtador, visando estabelecer preços em

níveis artiíciais e não+ompetitivos:

d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução

do contrato;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou Íazer

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir

materialmente a apura@o de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover

inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamenle ou

por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obshulivas ao participar

_. da licitação ou da execução um conlrato financiado pelo organismo-

Parágrafo Segundo . Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contrata$o, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adianlamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do

contrato e todos os documentos, contas e registros relaoonados à licitação e à execução do contrato.

cúusuLA DÉcmA - DAs sANçoEs
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉcrMA pRTMETRA - DA DoTAçÃo oRçAMENTARTA
As des esas decorrentes deste contrato correrão or conta da dota orçamentária havida la conta no

DOTAÇOES

Conta da iFuncional programática lFonte de lNatur.eza da despesa lGrupo da Íonte
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despesa 
I

lDo Exercicio

cúusull oÉcruA SEGUNDA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questões oriundas do
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem .justos e acertados, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vlas de igual teor, na presença de

duas testemunhas

Nova Santa Bárbara, 13/08/2020.\

I

Kondo

Prefeito Munic | - Contratante

arsin.dódêfdmà diq[ôl poíMUNIZ E

MUNIZ E ROCHA ffiShlifi:;:i;pJ;.
LTD A : 0 3 9 1 99 3 2 l=itrki:;:i1",'í:",1"-ii.j*"."

000120 âàtT^=lfffflffill&ál=#'*"
Oâd,oe: 2020.08.11 09.41:16 Ol'm

Michel Rocha dos Santos

Muniz & Rocha Ltda - Contratada

Michel s de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - respon sável pelo acompanhamento do contrato

Q - Ê-rrrail licitacaoía;n sb.or. gov.br - rvrvrt.nsb pr.gor.br
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- Atos do Poder Executivo

Edição N'1784- Nova Santa Bárbara, Paraná. QUINTA+EIRA, 13 de AGOSTO

Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abril
de 20í3.

EXTRÂTO DO CONTRATO N'37/2020

REF.: Pregão o n.o 17 12020

CONTRATANTE: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de

direito públim interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, mm
sede âdminislrativa na Rua WalÍredo BittencouÍt de Morâes, 222, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo.

CONTRATADA: LETTECH INDUSTRIA E CoMERCIo DE

EAUIPAT ENTOS 0E INFoRMATICA LTDA, pessoa jurídicâ de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n0. 13.258.144/0001-94, com enderêço à Rua

FloÍiano Pêixoto, 380 sala '12,13 - CEP: 86430000 - Baino: Centro, Santo

Antônio da Platina/PR.

oBJETo: Aquisição de equipamêntos hospitalarês, dê infoÍmática e
outÍos, para a SecÍelaria i,lunicipalde Saúde.

VALOR: R$ 1.164,91 (um mil, cento e sessenta e quatÍo reais e noventa
e um centavos).

PRAZO DE ucÊNClA: 90 (noventa) dias, ou sêja, ate í0/1í/2020.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSoS: Sêcretaria lvlunicipâlde Saúde - Plano de Aplicaçao Resoluçao

SESA n'301/2017.
nespousÁveu luníDlco: Maria christine wilcken.
F0RO: Comarcâ de Sáo JeÍônimo da dod na

DATA OE AS

REF.: Pregão 020

CONTRATANTE: Município de Nova Santa BárbaÍâ, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrila no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001{0, com

sêde administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu Prefeito Munic,pal, SÍ. Eric Kondo.

CONTRATADA: MUNIZ & RoCHA LTDA, pessoa iuridica de direito privâdo,

inscrita no CNPJ sob no. 03.919.932/000'1-20, com endereço à Rua Anlônio

Casagrande, 2850b Sala B - Esq. Av. dos Estudantes - CEP: 86200000 -
BaiÍro: Vila Romana, lbiporã/PR.

oBJETo: Aquisiçâo dê equipamêntos hospitalares, de inÍormática e

outros, para a Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 1.444,29 (um mil, quafocentos e quaÍenta e quatro reais e

vinte e nove centavos).

PRAZO DE VIGÊNCh: 90 (noventa) dias, ou seja, até 10/lí/2020.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
REGURSoS: Secretaria l\.lunrcipalde Saúde - Plano de Aplicação Rêsolução
SESA n" 30'l/2017.
nespol§Ávrl ruRiDlCO: Maria ChÍistine Wilcken.
F0R0: Comarca de São Jerônimo da Sera, Estado do Paraná.
DATA DE ASSINATURA C0NTRATO: 13/08/2020.

3 0

REF.: Pregão EleÍôni co n.

CONTRATANTE: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de
dÍeito público intemo, inscÍita no CNPJ sob o n0 95.561.080/000160, mm
sede administrativa na Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, neste ato
r â entado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EÍic Kondo.

CONTRATADA: K.C.R.S. COiIERCIO DE EQUIPAMENTOS ElRELl,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.

21 .97'1 .041/0001-03, com endereço à Avenida Marechal Mascarenhâs de
Moraes, 88, Sala A - CEP: 1607t370 - BairÍo: Parque lndustrial,
Araçatubâ/SP.

OBJETo: Aquisiçâo de equipamentos hospilalarês, de informática e
outros, para a SecÍetaria Municipal de §aúde.

VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

PRAZO DEVIGÊNCA:90 (noventa)dias, ou seJa, aré 10/1'l/2020.

SECRETARIA: Secretaria lvlunicipal de Saúde.
RECURSoS: Secretaria l\4unicipal de Saúde - Plano de Aplicação
Resolufio SESA n" 301/2017.
RESP0NSAVEL JURIDIC0: Maria Christine Wilcken.

FORO: Comarca de Sáo JeÍônimo da Serra, Estado do Paraná.
DATA DE AS

TO co N'3

R. . Pregão Elêtrônico n.017

CONTRATANTE: ilunicípio de Nova Sanla Bárbara, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001{0, com

sede administrativa na Rua WalÍredo Bittêncourt de Moraes, 222, neste ato
representâdo pelo seu Prefeito Municipal, SÍ. EÍic Kondo.

CoNTRATADA: L. A. FERREIRA SOUZA. MAQUINAS, pessoâ jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 14.693.1 14/0001-79, com
endereço à Av Manoel Mendes de Camargo, 1930 - CEP: 87303115 -
Bairro: Cenko, Campo l\,tourão/PR.

OBJETo: Aq!isição dê equipamentos hospitalares, de inÍormática e

outros, para a Secrelaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$'13.898,00 (treze mil, oitocentos e novênta e oito Íeais).

PRAZo DE VIGÉNCIA: 90 (noventaldias, ou seja, até í0/íl/2020.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secrelâria Municipal de Saúde - Plano de Aplicaçao
ResoluÉo SESA n" 301/20'17.

RESP0NSAVEL JURIDIC0: Maria Christine Wilcken.
FORO: Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
DATÂ DE ASSINATURA CONÍRATO: l3/08/2020.

TO: 1

EXTRATO DO CO 0 N'38/2020

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Báóara
Rua: Wâlfrêdo Eiltêncouí de Moraes n'222- Centío

Fone/Fax: (43)326641m
Ê-mâil dianoollcial@nsb.pí.gov-br

ÍtÍnnsb@nsb.pr.gov.bÍ

Oócu'mlo snado pd C€tufi..do Oqilãl , Nova Sãnlê
Bá.b6ra Prê{6du6 rÀúpâr 3556r@000016{} ÂC SERASÀ,
Sua &iô.rtqrdê ó C.alil,â ó6d. qÉ vtiEúado atravár &i
§1. hdú //M.nr!.pÍ fr brlffi.r/íuhkrã/dànMíkirrstôe

I

-, !

Município de Nova Santa Bárbara -Paraná
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

;fuirrisúócdm^rô *iJz6.
REF: Pr&Àó Er6rr6í{Aiii -ÍlrorÚ
COrruiÁl,tfÉ Munhlpb dê Novâ Sád. Aâôáé. pêssoorurk lcá d. d'ruirt rirbrico

lnrâín6. h..riii io CIIPJ sóO o n. 95.561,0{,0/0001{0. ca.n ..<lG .únhtsLãliE ,á Rua
wetíedo Bíl6ncdrl óa Motrar. 2I2, íâslà álo ,Eprc!ânlrádo polo 3êr, Prâleiio
MunldÉ|, Sr. Edcl(orÚô.

CONIRÁTÁDA l(.C R.S. COMERCIOoE FÔUIPÀMEMIOS ÊlRELt. p6!3oâjuddicâ
d. drÉiro pílvâdo. í.êrflá ío CNPJ 3ob 

^ô.21.971.011/000í-03. 
coír oidôrêço â

Áqrnlda Mâr€.hâl Mâe.5rÊnhá. íê MoÉê!. 66, Sâlá A. CEP: 1607t370 - B8iÍo;
Pârq'iô lidurtiá|. Á.rçaüSâ,§P,

oBJEIo: Aqubiçao d6 aquigãftànloé hospiiálâí*, dá líomáüca o oulío§. pa.á a
s6c.êrâiâ Muddpd dê sãúd€.

valOR' Rl 2.700,00 (do,! mil ê s6lsconlos Eáis).
pFÁzo oÊ vrctNclÁ 90 {rúi.nrã} úá!. oU s.lá, .ré.10/ I í/2020.
sÉCRETARIA: SêcÍoráíjâ Municipâl de saüúê.
RECURSOSi Seô.r!âd. MríLlpí óê Sâlíê - Ptánô do Apricaçãô RêsoluÉó SESA

n'301D017.
RESPÔNSÁVEL JURIÔlCO: M,lú ChíÉrin6 Wlctêí.
FôRo: c6frÍ.â dâ Sáo Jerônimo dâ SeÍra- É31ádo ô Pa6ná,
DAÍA DÉAsSINAÍURACONÍRÁÍO: Í 3,061020.

, r.txrro ió ei[rnrro r *:q
REF.: Prâoáo Ebr.ônidi n.' 1712Ô2(,

COnt AliAturE, urn ctpio O! Nd! Sánlá Bàôãra. p.!soâjürldká d! dnêno riblico
intêfiô, in3cíl! no CNPJ §ô! ô n'95-561 .080/0ml ó0, .a.n s4d€ âdm,rl«rállva ía Ruá
wâlííêíro glttcn.oÚrt dê MorââÊ. 222. áá6tâ âlô rapÍo!êitido polô 30ú Pí6l6ilo
Munidp.l, Sr Ertc Xdúo.

CONÍRAÍÂOÀ: L. A. ÉEÁREIRA SOUzA, i{ÂOUINAS, Íê$oâ lüíidacl dê diíeio
púâdô. inlcnt! no CNPJ loD n'. 1a.693.Í4Í)0o1'70, co.n ândeílto á Av Mano.l
M6nóês al€ Câmrlo, 1930. CEP: 87303115.6âlí0: Cân!o. Câmpo Mo{JÍáo/PR.

oaJEÍoi Áquhiçro dâ 6quipáínôíloé hGpltíárâa, óâ líío.Ítáüdr a oiJtG, pârá â
sê@tBiâ Munldp, óB saoúr.

v loR Rt 13,890.m(tez.m,d'Lcônro3.nor,ÊnLôolbl'.r!).
PRÂ7O OE vrcÊ NCra 90 (novoílrâ).tiái, o!, !qâ. ,rá 1O1 12020.
SECR€ÍARIÂ sôcr6lád. Muík p.l (,§ Sâúd€.
RECURSOS: §êcl6r.ria Mu.rcrpar de Sãúd6 - F'reno do Apliciçáo Rêerüçlo SESA

n'3012017
RE§PONS^\'ELJURIOICO:MaíràCt iitinêlvilclon.
FORO: Comlte do Sáo Jorôoitrro dá S.íe. Êsiedo do Pâl.ôâ.
OAÍA OEASSINATURÂCÔMTRÂÍÔ: 13/08,2020.

dtiaÍo oo coÍÍtraÍo r 3a@0
REF.. PÍogáo Elet Onicô À.. l7nÔ20
CONTRAT NTE Municlpio d6 tlúa Saít! BâôaÉ. o8s@Fridk dê d'ráIlo DúUlco

inle..o. h!úi!a ôo CNPJ §ôD o nó 95.561 .080Ô001.60, .om !6(h nininislr.lrv. na Rua
Wálírêdo Bilt6n@í dB Moíâ.s, 222. nêsl. .b r.parllnlrdo p€lo !.r/ PÍcl6ilo
Munkrpàt. sí Edc Kond'o.

COMTRqTAOÀ LEIECH INDUSTRIA E COMERCIO OE EOUIPÀ'gÉI{TOS OE
INFORMAÍICA LTDA. pssroá juddlcs do dksllo pnrádo. hs.itâ no CNPJ sob n..
13258.14a,!001.94, co.n.ôdsíoço I Ruo FMâ.o P6irolo.380 Brlá 12.13 - CÊPi
86430000 - Bãlrtoi C.ntro, 56.10 Antônlo da PlâliíePR.

O8JEIO: Aqulíçáo .b .quip.no.l,o§ ho§FraEG3. (h int dnálic5 s odíos. pârÊ !
S@€lsiiã Múnldpãrde Saúdo.

VÂLOR: Rl 1.164.91 (um mli, c.nlo a sê6lentá â q!ât!o r.ài. e iovê.lâ ê um

PFiÂZO OE V|GÊNCIÀ 90 Inov§nl.) diâs, o(r .êÉ. árá 10^ i2020.
SÊCRÊÍARIA S€cÍela.iá Muílcip6l do Sáúdé.
RÊCURSOS: Sêcíêüâdâ Mun'rrp.l 6ê Sâúdâ - nâôo dê Apricsçãô Re!ôluçào SÉSA

n'3012017.
R€SPONSAVEL.JURIOICO: MáJtâChd!ÜNéWIdÔN
ÉORO:ConarcadêSeo J6rôniôodá56rà.E3hdodoPGÉná.
DATA DÉA§SINAÍURÂCONÍRÂÍO: I 3.08,?020.
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18t0812020 E-mail de lsmweb - SoluÉes para lntemet - A Fiscal dos Contratos n' 35-36-37-38./2020 - Equipamentos hospitalaíes, ae informátif I
a{i- ismYYeb

r...-*,., Gr 3it
licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

A Fiscal dos Gontratos n' 35-36-37-3812020 - Equipamentos hospitalares, de
informática e outros
1 mensagem

Setor de Licitações . PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bÊ
Para: michele soares de jesus <michele.saudensb@outlook.com>

18 de agosto de 2020
10:25

Bom dia,

Segue anexo contratos n" n' 35-36-37-38/2020, decorrentes do Pregão Eletrônico n.o 1712020, cujo objeto
é a aquisição de equipamentos hospitalares, de iníormática e outros, para a Secretaria Municipal de Saúde, a Íim de
que os mêsmos sejam acompanhados, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais
assumidas.

Elaine CÍistina Luditk dos Santos
Setor de Licitações
Prêfêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 32664'll4

4 anexos

61 35 2020 - ContÍato Pregão 17 2020 - KCRS.doc
- 53K

,g

,E

,fl

37 2020 - Contrato Pregão 17 2020 - Lettêch.doc
70K

38 2020 - Contrato Prêgão 17 2020 - Muniz.doc
71K

36 2020 - ContÍâto PÍegão 17 2020 - LA Ferreira.doc
68K

httpsr/mail.google.corÍúmaiUu/0?ik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-ao/o3Ar-754403419804804389&simpl=msg-a%341659í ... 1/1

Att,
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NOVA SANTA BARBARA
EST.SDO DO FARAI,IA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

(}) ELETRÔNICO () PRESENCIAL

N' 11 / totJ

Rua Walfredo Bittencourt dc ivloraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.11100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara. Paraná E-mail licitacaor.lnsb-Dr.gor-br' - rrsrr.!r!b.or-qov.br

22.

N' ESPECIFICAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo oK
2 Ofício da secretaria solicitando OK
3 Prefeito pedindo abertura do processo elC
4 Orçamentos (estimativa de preços) OK
t Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) OK
6 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão) OK

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) OK
B Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) OK
I Autorização do Prefeito para abertura ôk

10. OKResumo do Edital
11. OKEdital completo
12. ol(Pedido de Parecer Jurídico do edital
13. OK
14. PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União).

Parecer Jurídico (Edital)

0K
'15. OKPublicação Mural de Licitação (TCE)

,JK16.

OK17.
Documentos de Credenciamento
Propostas de Preço

18. 0kDocumentos de habilitação
19. Ata de abertura e iulqamento OK
20. OKProposta final das êmpresas vencedoras

0k21 . Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitaçáo)
OKParecer Jurídico (Julgamento)
CKtó. LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇão)

ok24. Homologaçâo do Prefeito
25. Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regionali Diário

Oficial Eletrônico) oí
26. Ordem de contrataÇão or(
27. Contrato AK

oK28. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico)

OK29. Licitação ao Fiscal do contrato encaminhado cópia assinada
Se houver aditivo:
Ofício da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de preço:
Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotação)
Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)

JJ Termo aditivo
Publicaçáo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial do Município)

I

I eo.

31.
31.

34.
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DB ENCERRÁMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO BLETRÔNICO N" 1712020

Aos 28 dias do mês de agosto de 2020, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Eletrônico n' 1712020, registrado em 24106/2020,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 0l ao no 302, que corresponde a este termo.

Saúos
Responsá Setor de itações

Rua Walltedo Binencouí de Moraes n' 222, Ccntro, fone 43. 3266.8100, CEP - 8õ.250-000 Novâ Santa lláíbara Püâná

- E-mail licitacaoti.!-rnsb.Bt48llbt - wwrv.nsb.pr.Sov.br
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303PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUN!CIPAL DE SAUDE

CORRESPON DÊNCIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N" 252t2020

ASSUNTO: Aditivo contrato 3712020

Solicito aditivo de prazo ao contrato n" 3712020, cujo objeto e a

aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e outros, para a Secretaria

Municipal de Saúde, firmado com a empresa LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob no.

13.258.144t0001-94, com vencimento em 10/11/2020 , para prorrogação do prazo de

vigência por mais 10 (dez) dias, conforme justificativa da empresa contratada, anexa.

Secretária Municipal de Saúde

/,4
7

Recebido por: {o It Zo 7o
Nome Data

Rua Antonio Joaquim RodÍigues no 623, A(43 266 8050) CNPJ n' 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensbíAvahoo.com.br - Nova Santa BáÍbaÍa - PaÍaná

DATA: 101'11120

kl'-J
Michele Sôâres de Jesus



PLATMÓVEI§
PLAIMÓVIIS tXDl§rRtÂ t COMIRC|O OE MOVET§EtnELt
CNPr: 19.3óó.7ú5lüxl1-78
lE: 90650ó742-8
Ernail: !or.ôâ6platmovaia.co.n.bÍ
Fonc: {43} 3534-3ó51

PEDIDO DE ADIAMENTO DE PRAZO DE ENTREGA.

PREFÉIÍURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARABARA

A/c

DAIANE

Em referência ao atraso dê entrega dos produtos licitados, conforme edital de pregão

eletrônico de número L7 /2o2o, referência 4906, o qual foi vencida por nossa empresa

(Lettech) e que reconhecendo os erros por nossa parte, os quais estão acarretando serias

complicações para o setor responsável, e assim não tendo mais como adiar os prazos ê com a

data limite para o fechamento do processo já vencida , peço eu na pessoa particular de Marco

Antonio Zanato, no posto de diretor do setor de fabricação moveleira, que, por gentileza, me

dê o prazo para quê entregue todos os produtos até o Íinal do dia 11/11/2020, visto que por

este processo ter passado por outros Setores da empresa, e com um erro humano, não foi

lançada a informação no nosso painel de agendamento de produção, acabou assim

acarretando o atraso destes itens. Portanto, peço pãrticularmente essê voto de confiança,

assumindo assim, a responsabilidade de entregar todos os produtos licitados na data

supracitada.

Aguardo ansiosa e imediatamente uma resposta, para que possa iniciar a produção

imÊdiatamente para que eu possa cumprir o prazo assumido.

sem mais,

Att,

Marco Antonio Zanato

Santo Antonio da Platina, 10dê novembro de 2020

304
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NOVA SANTA BARBARA

soLrctTAÇÃo DE PARECER JURíD|CO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'37/2020
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N:,'17 I2O2O

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato n" 3712020, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, de
informática e outros, para a Secretaria Municipal de Saúde, firmado com a empresa
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA, inscrita no CNPJ sob no. 13.258.14410001-94, com vencimento em
10t11t2020 para prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 10 (dez) dias,
conforme justificativa da empresa contratada, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 10 de novembro de 2020

Atenciosamente,

Elaine ristina d Santos

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - F-one/FÀ\ (0'll) 3266.8100 - C.N.P J N."95.561.0
L-mail: li.itucaoir- nsh.or.pov.br - Nova Santa Barbara - Paràná

80/000r-60

PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

ASSUNTO: ADITAM ENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 37/2020

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurÍdico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo

ne 03712020, que tem por objeto a aquisição de equipamentos hospitalares, de

informática e outros para Secretaria de Saúde, através de recursos vinculados

firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Lettech lndústria

e Comércio de Equipamentos de lnformática Ltda, inscrita no CNPJ ns

L3.258.L4410OO1-94.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento por mais 10 (dez)

dias, tendo em vista se tratar de despesa com recurso vinculado e que precisa ser

finalizado para que o Município possa efetivar a prestação de contas de aplicação

do recurso, bem como informa ainda que a empresa se comprometeu a efetivar

a entrega dentro do prazo a ser aditado.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se

encontra consubstanciada no artigo 57, § 1e da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: ll - à prestação

de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta

meses; (Redação dada pela Lei ns 9.648, de 1998).
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Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Analisando o

procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado s€ restringe a

prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica

resta amparada no art. 57, da Lei 8.666/93. Ademais, informa o setor responsável

pelo acompanhamento que a empresa se comprometeu em efetivar a entrega no

prazo aqui solicitado.

Em sendo assim, atendendo ao solicitado e observado o prazo de vigência do

aditamento contratual por mais 10 (dez) dias, bem como os documentos

reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, da Lei

8.666193.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

E o parecer.

Nova Santa Bárbara, 10 de novembro de 2020

1t-,
Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

FORNECIMENTO N" 3712020, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNIC|PIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o n" 95.561.080/OOO1-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob no.13.258.144/0001-94, com endereço à Rua Floriano Peixoto,

380 sala 12,13 - CEP: 86430000 - Bairro: Centro, Santo Antônio da Platina/PR,

neste ato representada pelo Sr. Leandro Arrabaça Barbosa, inscrito no CPF sob

no. 042.898.579-30, RG n" 78737573, resolvem aditar o contrato n.o 3712020, cujo

objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e outros, para a

Secretaria Municipal de Saúde, que serão adquiridos com recursos do Plano de

Aplicação Resolução SESA n" 30112017, firmado entre ambos em 13/08/2020, com

vigência por 90 (noventa) dias, referente ao Pregão Eletrônico n.o 17 t202O, mediante

as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

10 (dez) dias do prazo original, ou seja, alé 1911112020, em atendimento a

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e justificativa da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçóes estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas. LETTECH

INOUSTRIA E

COMERCIO DE

EQUIPAMENTO
SDE
l:13258r44000
194

rNouSÍRr^ €
COMENOO DE
EOUIPÁMENTOS Df
H ,25a1a4oq)194

14:29124 {l0o
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E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 10 de novembro de 2020.

E c Kondo

Prefeito Muni l- Contratante
LETTECH Assinàdo d€ foímô
INDUSTRIA E digitàl Por LETTECH

coMERCro DE §,",'j,Hl;:,?*',t§i
EQUTPAMENTOS ir:isgrqooorgr
DE Dados:2020.1l.Io

l:'t 3258144000'l 94 I4:28:45 -03'00

Leandro Arrabaça Bârbosa

lndustria e Comercio de Equipamentos de lnformática Ltda - Contratada

Michele res de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Fi I responsável pelo acompanhamento do

contrato

Rua Walliedo BittencouÍ de MoÉes n' 222, Centro, Fore 43. 32óó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
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