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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenaçâo da Receita do Estado

ant

Certidão Positiva

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
No 016272439-35

Certidão fornecida para o CNPJ/N/F: 72.272.14910001-30
Nome: ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTOA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do conÍibuinte acima
identiÍicado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos ll, lll e/ou

.1 Vl, do art. 151, do Côdigo Tributário Nacional (Lei 5.17211966).

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 at Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta ce dão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov.br
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PREFEITURADO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Pâratlá

(ARTIGO l5l C/C 206 DO CÓDICO TRTBUTÁRrO NACTONAL)

INDUSTRIA E

Parâ fins DE

MUNICIPAIS

Mobiliários e

INDUSTRIÂ E

situadda) na

posteriormente

Ccrtidlo crltidr coE b.3c lrs sGguintcs norEas:
CTN - Código Tribulário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n" 5642010

Emiüdâ em 3

ATÁCADO MARINGÁ

n' 72.272.I4910001-30,

RELATTVOS À TRIBUTOS

otive dos câdaslros

MARINGÁ

72.272.t49t00/)t-30,

Çobrar débitos

Ceíidâo.

1

Válida

Codigo de 641 63,39629 .6357 3

À

CeÍtidâo emitida 8rÀluitamentc

ENCONTRAM A VENCER.
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h@s ://www.sifge.caixa. gov.brlEmpresa/CrgcdFgecFSImpdm irPape
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GÂ'Xá
CAIXA 

=CoNÔMICA 
FEDÊRAL

Inscríção: 72272749looot-3o
RAzão Socia|: ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereçol R PIoNEIRo VICTORIO MARCON 466 / PARQUE INDUSTRIAL /
MARINGA/PRlA7O65-L2O

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa aclma identificada encontra-se em situação regular perante
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Validade: 19/06/2077 a 8/07 /2Ot7

Certificação Número: 2017 521661558522

Informação obtida em 29/06/2077, às 18:43:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

\

ldel l7 l8:43

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
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Receita Fed€ral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados dê ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
RFB a sua atualização cadastral.

t REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNscRtçÂo

72.272.149ÍOOO1-30
MATRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTçÁO E DE S|TUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE AAERÍURA
ríl0ír993

NOME EMPRESÀRIAL

ATACÁDO MARINGA INOUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LÍOA

ÍÍrulo oo ESTÁaELECrMENTo INoME oE FANTASTa)

cóorco E oEscRtÇÃo oAATrvtDAoE EcoNôMrcA pRrNcrpÂr

46.91-5-00 - Comérçio âtâcâdista de me.cadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

cóDrco E DEscRtçÃo oAsÂÍtvtoADEs EcoNôMrcas sEcuNDÁRrÂs
46.49-4-99 - Comércio âtacadigta de oúros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não espeqificados
anteriormente
49.30-2{2 - Transportê rodoviário de carga, exceto prodúos perigosos e mudansás, inteÍmunicipal, intê.estaduale
internacional
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriomentê; partes e peças
46.89-3-99 - Comé.cio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anterioÍmente
47.89{-99 - Comércio vareji3tâ de outÍos produtos não especificados anteÍloÍmente
10.61-9-Ol - BênêÍiqiamento dê aÍÍoz
45.324-Ol - Comérclo atacadista de cêrêais e leguminosas beneticiados
,17.11-3-02 - Comérclo vâ.êiista dê mercadorias em geral, çom predomináncla de pÍodutos alimentícios - supeÍmeÍcados
47.89{-05 - Comércio varerista de produtos saneantes domissanltárlos
47.61{-03 - Comércio varelista de artigos de papelaÍia
46.4í-9-03 - Comércio atacadista dê artigos de aÍmarinho
47.55-5-02 - Comercio vareiista de aÍtigos de armarinho
52.50-8-03 - Agenciamênto de cargas, exceto para o transporte maÍitimo
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varerista de mateÍial elétrico
46.4í-9{2 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e bânho
47.55-5{3 - Comercio varejlsta de aÍtigos de cama, mesa e banho
46.42-7{í - Comérqio atacadista dê artigos do vêstuário e acessórios, exceto profissionais e de segurançâ
47.8'l«)0 . Comércio varejlsta de artigos do vêstuário e acessórios
46.79€-99 - Comércio atacadista de materiais de constíuÉg êm geral

cóDrco E oEScRtÇÃo oA NATUREzA JU RrDlcA
206-2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITÂDA

LOGRÁDOURO

R PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI
NÚMERo

259

CEP

87.065-2't0
EATRRO/OrSÍRrÍO
PARQUE INDUSTRIAL

MUNrciPro

MARINGA

ENoEREço ELETRôNrco
CONTABILIDAOE@ATACADOMARINGA.COM.BR

t
COMPLEMENTO

PR

44 3046-9618
ÍELEFONE

ENTE FEDERATTvo REspoNsÀvEL (ÉFR)

DAT

B



MOÍ|VO DE S|TUAçÁO CÀDASTRÂ!

SÍIUAçÁO ESPEClAL OAfA OA SÍTUAçÁO ESPECIAL

*

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2610612017 às 17:34:59 (data e hora de Brasilia). Página:'ll2

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo oE rNscRrçÁo

72.272.1491OO01-30
MATRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTÇÃO E DE S|TUAÇÁO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURA
't t/05/1993

NOME EMPRESARIAL

ATACADO MARINGA INOUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

cóorco E DEscRrÇÁo oAS ATrvroAoES EcoNôMrces seculôhLr.s
46.49.4-04 - Comércio atacadista dê móveis e artigos de colchoaria
46.37-1-99 - Comérçio atâcadista especializado em outros produtos alimentícios não especiÍicados anteriormente
47.2í-1-03 - Comércio varejista de laticinios e Írios

cóorco E DESCRTÇÀO oa NAÍuREza JURlDrca
206-2 - SOCIEDAOE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRÁDOURO

R PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI
COMPLEMENTO

TELEFONE
(/t4) 3046-9618

CEP

87.065-2r0
8ÂtRRO/OtSTRtÍO
PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR

ENDEREÇo ELETRÔNIco
CONTABILIDAOE@ATACADOMARINGA-COM.BR

NÚMERO

259

ENÍE FEDERÀTNo RESPoNSÀvEt (EFR)

SIUAÇÁO CADASIRÂ!
ATIVA

OATA OA SITUAçÃO CADÀSTFIÂL

30t11t2002 !
MOTTVO OE S|ÍUÂÇÁO CÁoÂSTRÀL

s|TUAÇÃO ESPECTÂt oara DA struAÇÁo EsPEcraL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2610612017 às 17:34:59 (data e hora de BrasÍlia) Página: A2
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Nome : ATÀC,ADO

poaan tuorcrÁnto
gTUSTTÇÀ DO TRÃBA;'HO

ceRrrnÃo NEcÀTrvÀ os oÉsrros rRiA,BÀLHrsrÀs

MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ÀLIMENTOS LTDA
(MATRTZ E FILIAIS)CNpJ: 72 .272.L49/0O0L-30

1-244't 5324 / 2077Certidão n
Expedição:
Val idade
de sua e

Lt/ 02 20 17, às 11:46:26
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

xp

Certifíca-se que ÀTÀcÀDo MARTNGÀ rNDUsrRrÀ E coMERcro DE ÀÍ,rr{ENros r,TDÀ
(MÀTRrZ E Frr,rÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

7 2 . 27 2. 14 9 / 0 0 0 l- - 3 0 , NÃo coNsrÀ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consofidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1-2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na ResofuÇão Administrativa n' 1470/20Ll do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tríbunais do Trabafho ê estão atuafizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição-
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou f il-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst . jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente -

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco NaciÕnaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identifj-cação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senLença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a
emofumentos ou a recofhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabafho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Dúwid=s e sugestõês: cndl-@.sc. jus. br X
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C E RT lF lCA, a pedido verbal de parte interesseda, que revendo em o
Cartório a seu cargo, os livros Ce rêgistro e distíbuiÇâo de feitos ClVElS, nos mesmos @nstatou a
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÁO JUDICIAL e

PODER JUDICIARTO
Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÔRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Praça Oes. FÍanco Ferreira da Coste, ín - CEP 87.0í3-9O0 - Telefone: (,t4) 30298871

Site: \,vu,\.r.distribuidoÍmaringa-com.br - Emâil: certidaodistÍibuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

ilililrIll]tff I]IIllI til]tilrilItfr 1 ilr til ilI lllffi
Número: 2017061 31 527094864998

A au,entieidade desta cerüdáo poderá seÍ conllrÍnada n-o endereço híCtlwww.disúbuldoÍmeÍlnge.com.br
* RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT *, Dislribuidoí e anexos da
Comarcâ de Maringá, Estado do Paraná, etc...

EXTRAJUDICIAL (Lei no 11.101/2005) contra

AÍÀCADO IIARítrGÀ INDUSÍRIA E COHERC'O DE AUUENÍOS LTOÀ

CNPJ: 72.272.ía9,«ioí-30

Ob3€Ív!çôe!:

Náo Há.

"'Suscas EÍer{radas nos Ú/r;,r,os 5 anos.

"' Esta CERÍ\DÁO náo a$nta, odinariamentê, os prooessos €m gue a pessoa cujo nofie foi @§4uisado figun çgno Autodd)

r*. cERTroÃo EMrrrDA poR pRoc:sso er-Ernôttco cou BASE NÂ LEr 11.419 DE 19.12.2006. *"
'r* EitoLuMENTos -> valoR DÀ cERTTDÃor R$ 28,25 - 143 vRc '.3

O referido é verdade e dá fé

Maringá, terça-fei

CARTÔRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁr'PR
assinado digitalmente

I

t-t'

13 de.,unho de 2017.
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Atacado Maringá Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 - Pq.Industrial

CNPJ: 72.272.149 1000 l -30
Inscrição Estadual: 7 45.01 499-20

Maringá - Paraná / CEP: 87065-210
Fone: (44) 3266-1022 lFax: (44) 3266-6lll
E-mail: Licitacao tacadomarin a.com.br

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref . Pregão Presencial n". 0251 2017 -SPR-PMNSB

Prezados Senhores:

A empresa Atacado Maringá lndústria e Comércio
de Alimentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob no.72.272.149/0001-30,
por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Nelson Gonçalves da Silva,
portador do RG: 1.553.766-3/SSP-PR., e do CPF sob no. í90.í77.409-06.
DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do
Procedimento Licitatório, SOb A MOdAIidAdE PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS No. 02512017-PMNSB, instaurado pelo Municipio de
Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser verdade, firmamos o presente,

Maringá-Pr., 30 de Junho de 2017.

Á
aringá lnd. e Com Alimentos Ltda.
ista Ferreira

G: 6.1'19.41 1-8/SSP-PR
CPF: 908.585.659-00
Procurador

ca
n Bat

t
X

DECLARAÇÃO DE IDONETDADE

L
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E-mail: Licitacao tacadomairnca.com.br

o,l4rJJ

DECLARAÇÃO nr CUMPRTMENTO DO DTSPOSTO NO
INCISO XXXII DO ART 7" DA CF.

Á

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial n". 025/2017§RP

Prezados Senhores:

A Empresa Atacado Maringá Indústria e Comércio
de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob no 72.272.149/0001-30, estabelecida à
Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, no 259 - Parque lndustrial, Maringá-Pr., por
intermédio de seu representante Legal o Sr. Nelson Gonçalves da Silva,
portador da Carteira de ldentidade no. 1.553.766-3/SSP-PR., e do GPF sob no.

190.177.409-06. DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei
Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de
outubro de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoae anos, na condição de aprendiz (não).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Maringá-Pr., 30 de Junho de 2017

é
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A
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R

ta ringá lnd. e Com. de Alimentos Ltda.
d atista Ferreira

.í í 9.41í-8ISSP-PR
F: 908.585.659-00

Procurador

Atacado Maringá Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 - Pq.lndustrial

CNPJ: 72.272.149 1000 I -30
Inscrição Estadual: 7 45.01499-20

Maringá - Paraná I CEP: 87065-210
Fone: (44) 3266-1022 I F ax: (44) 3266-61 ll
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Atacado Maringá Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 -Pq.Industrial

CNPJ: 72.272.149 1000 I -30
Inscrição Estadual: 7 45.01499 -20

Maringá - Paraná / CEP: 87065-210
Fone: (44) 3266-1022 I Fax: (44) 3266-61 ll
E-mail:Lici a.com.br

,:Ji)

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregáo Presencial n". 025/2017§RP

Prezados Senhores:

A empresa Atacado Maringá lndústria e Comércio
de Alimentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob no.72.272.149/0001-30,
Sediada na Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, no 259 - Parque lndustrial ll, na
cidade de Maringá-Pr., por intermédio de sue Representante Legal o Sr. Nelson
Gonçalves da Silva, portador do RG: í.553.766-3/SSP-PR. e do CPF sob no.

190.í77.409-06. Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade
PREGAO PRESENCIAL No 025/2017-SRP, sob as penalidades legais, que não

fato su rveniente im ditivo de abilitar-n para a presente
licitação.

Por ser verdade, Íirmamos o presente,

Maringá-Pr., 30 de Junho de 2017

9,

N
qAtacad gá lnd. e Gom, Alimentos Ltda.

Edso sta Ferreira
RG 19.411-8/SSP-PR
c : 908.585.659-00

/

.w
U

Procurador

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÁO

v

À



Atacado Maringá Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 -Pq.Industrial

CNPJ: 7 2.27 2.1 49 I 000 I -30
Inscrição Estadual: 7 45.01 499 -20

Maringá -Paraná/ CEP: 87065-210
Fone: (44) 3266-1022 lFax: (44) 3266-6lll
E-mail: Licitacao tacadomarin .com.br

,a'." \) .!

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa Atacado Maringá lndústria e Comércio
de Alimentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob no.72.272.í4910001-30,
por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Nelson Gonçalves da Silva,
portador do RG: 1.553.766-3/SSP-PR., e do CPF sob no. 190.177.409-06.
DECLARA, para efeito de participação no p rocesso licitatório Preqão Presencial
no 02512017, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não mantém
em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam
de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de
membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, compras e
Licitaçoes do Município da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser verdade, flrmamos o presente,

Maringá-Pr., 30 de Junho de2017.

Atac ngá lnd. e Com Alimentos Ltda.
Ed tista Ferreira

.í í9.411-8/SSP-PR
F: 908.585.659-00

Procurador

k4

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial n". 025/2017§RP.

Prezados Senhores:
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Carim bo e Licencie m ento
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DE

Data dâ VistoÍia

25101t2017

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

LtcENÇA SANrTÁRn
232t2017

Pessoa Jurídica / Pêssoa Física

RAZãO SOCiEI: ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259 -

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL 2

Cidade MARINGA CEP: 87065210

I

Responsáveis Técnicos Conselho Regionãl No

CNPJ 
' 

CPF

72.272.149t0001-30

Arêa Tota I

2.365,90 M2

Cód. Programa

5

1

COMÉRCIO ATACADISTA DÊ CEREAIS, coMÉRCIo ATACADISTA E VAR.EJISTA DE CESTA.BÁSrcA,I
COMÉRCIo ATACADISTA E VAREJISTA ôe oÊruTnos ALIMENTICIoS, CAFÉ: coMERcIo VAREJISTA DE
ARTIGOS DE LIMPEZA (DETERGENTES, ESTERILIZANTES, HIGIENE, SABÓES, ALVEJANTES, SAPÓLIO E
SAPONÁCEO), EMBALAGENS, ARTIGOS DE ARMARINHOS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, TRANSPORTE
RODOVÁRIO DE CARGAS, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
ELETRÔNICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS; ARTIGOS PARA MESA, CAMA E BANHO, VESTUÁRIOS,
TECIDOS EM GERAL, PRODUTOS PARA LAVANDERIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÁO, DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS, COMERCIO DE FRIOS, EMBUTIDOS E CARNES EM GERAL, COMÉRCIO MATERIAIS
DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE LIVRARIA E PAPELARIA, MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, MATERIAIS
ESPORTIVOS, EDUCATIVO PEDAGÓGICO, ARTESANATO E RECREATIVO, COMÉRCIO DE EMBALAGENS E
DESCARTÁVEIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, AGENCIAMENTO DE CARGAS,
EXCETO PARA O TRANSPORTE MARITIMO. COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE

,'',-,..;.'.
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araná - CEP: 87065-21u

1266;1022 / Fax: (44) 3266-6111

tacao@Atacadomaringa.com.br

rnicipal de Nova Santa Barbara-PR

:ncial no 025/2017-SRP

ministrativo: 05512017

!: Dia 30/06/2017 às 13:30 Hrs.

3010612017 às 14:00 Hrs

; Básicas.

"il' - HABILITAçÃo

0t IIOVÁ §

o
A

E
E

o

FEi"U& Á MUI/
.PRvrsÀo DETÍccoto N'

RrÂ cor{vr7
IMA0A o PPEÇO NctGr

(,of"
rA

S p
(,M€

Cr:
t^r
§\



ônq,a,J !PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REANIAO DE RECEBIMENTO E ÁBERTT]RÁ DOS ENVELOPES N" 1 E N'2

REF: EDITAL DE PREG/4O PRESENCIAL N'25/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
55/2017

Atâ da sessão de recebimento e abertura dos envelopes n" 1 e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em
atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 2512017 -
(PMNSB) - Registro de preços para eventual aquisição
de cestas básicas, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Aos trinta dias do mês de juúo do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. no 222,
Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se. em sessão pública, sob a presidência da

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes. RG n" 1.331 .506-92 SSP/PR, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos. RG n' 9.144.227-2 SSP/PR e a Sra.

Polliny Simere Sotto, RG n" 9.257 .282-0 SSP/PR. dcsignados pela Portaria n" 080/201 7, para

proceder a abeÍura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas

na execução do objeto do Prcgão Presencial n" 2512017 - destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que protocolaram os envelopes n" 1 e no

2 as seguintes empresas: SUPRÂ ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME, CNPJ n"
25.048.205/0001-78, representada pela Sra. Marcos José de Sales, RG n' 6.729.619-2 SSP/PR,

A.G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ n" 22.499.94010001-00, representada pelo Sr.

Tiago Augusto Ranieri, RG n" 8.058.525-0 SSP/PR, RT YAMAOKA - MI.l, CNPJ n'
27.208.068/0001-17, representada pelo Sr. Sandra Miyuki Yamaoka, RG n' 10758584-2 SSP/PR,

BRUNA ANTUNES NODA EIITELI ME, CNPJ n" 24.293.119/0001-68, representada pelo Sr.

Julimar Bueno Garcia, RG n" 8957889-2, MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL-
ME, CNPJ n" 09.664.61710001-86. representada pelo Sr. Everton Lopes Torres, RG n" 8969136-2

SESP/PR, ATACADO MAIUNGÁ NDÚSTR.IA T] COMí]RCIO DI.] ALIMENTOS LTDA,
CNPJ n" 72.272.14910001-30, representada pelo Sr. Edson Batista Ferreira. RG no 6.119.411-8

SSP/PR. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os representantes das

empresas presentes apresentassen os documentos para credenciamento exigidos no edital

convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes

contendo as propostas de preço. Em seguida, foi dada oportunidade aos representantes das

empresÍs classificadas de apresentarem seus lances. Ato continuo, o Pregoeiro convidou os

representantes das licitantes que apresentaram menores lances à negociação direta, visando à

obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. O preço final obtido foi o seguinte: Lote I

- R$ 25.940,00 (vinte c cinco, novecentos e quarenta reais), empresa A.G. ROSSATO

fl

\./

\

DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ no 22.499.94010001-00. Lote 2 - R$ 23.850,00 (vinte e três mil. . I
oitocentos e cinquenta reais), empresa A.G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ n" K
22.4gg.g4OlOOgl-00 e Lore 3 - R$ 70.500.00 (setenta mil e quinhentos reaisl. empresa '
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PREFEITURA MUNICIPAL

Pregoe

Elainc Cri ina Ludit

ESTADO DO PARANA

ATACADO MARINGÁ INDUSTIUA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ N'
72.272.149/0001-30. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos das empresas A.G.
ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ n' 22.499.940/0001-00 e ATACADO MARINGÁ
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNpJ n. 72.z72.r4gt}oot-30, cujas

propostas foram classificadas em primeiro lugar e observou-se que as mesmas atenderam aos

requisitos editalicios, sendo portanto declaradas habilitadas. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o
prazo de l0 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorido o

prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso, o Pregoeiro declara vencedoras às

empresas habilitadas. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua

Homologação. Nada mais a tratar, a sessão lbi encerrada, eu. Elair.re Cristina Luditk dos Santos.

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

comissão de licitação e demais presentes.

NOVA SANTA BARBARA

*^, "ft*íime Assis N un es

I
o Santos

apolo

lnv S Sottoc

Equipe de apoio

$ (ô
Ma Joséde'Salcs

"k#

s

Representante da empresa SUP ACESSORIOS DE INI.-ORMÁTICA EIRELI ME

uste Ranieri
Representante da OSSATO DISTRIBUIDORA . ME

ü(

S ndra Miyuki Y
Representante da empresa I{T YAMAOI(A ME

Julima eno Garcia

Representante da empresa A ANTUNES NODA EIRELI ME

Rua WalÍÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.or.qov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
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Everton Lopes Torres

Representante da empresa MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL-ME

4
dson Batista Ferreira

RepÍesentante da empresa ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA

Rua WalÍredo Bittencourt de MoÍaes, 222 - t(0xx43) 3266-8'100 C N.P.J.95.561 080/000150
E-mail: Iiqitêsa9jals!.p]jqLu Nova Santa BáÍbaÍa - Paraná
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A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
Rua Luiz Carlos zani, 4095 - A
Pq lndl
lbiporá - Pr
cEP 86200-000
CNPJ: 22.499.940/000í -00
l.E.: 90695í92-42
Fone: 43-3258-1806
e-mail: carlos-rossato@uol.com.br

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2110.5
c/c 53000-x

722.4s9 .srunlooo r -oTl
A G ROSSATO . DISTRIBUIDORÁ.ME

Rua Lulz Carlos Zani, 4095
Pq. lndl. V - CEP 86200-000L JIBIPoRÃ - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
EDITAL DE pREGÃo pRESENCTAL No o2stz017
PROTOCOLO: até às 13h30min, do dia 30/06/2017
ABERTURA: 14h00min, do dia 30/03/2017

OBJETO: istro de ara eventual utsl de cestas básicas ra su r as necessidades da Secretaria Munici I de Assistência Social

LOTES 1e2- Destinado à participaçâo exclusiva de empresas enquadradas como Microempresas - MEe Empresas de Pequeno Porte-EPP, inclusive
MlcÍoempreendedores lndividuais e q! 4gellno ramo de atividade referente ao ob,jeto licitado, sem prejuÍzo da participaçâo na cota principal

Item DescriÇâo Quant UM R$ Unit RS Total
1 Cesta básicâ contendo 20 itens 200 UN 129,7 0 25.940,00

25.940,00

t Valor Total do Lote 1 - R$ 25.940,00 (Vinte e cinco mil, novecentos e quarenta Reais)

(\)

LOTE 2 - Cota Reservada 25%
Item Descriçâo Quant UM RS Unit R$ Total

1 Cesta básica contendo 42 itens 100 UN 238,50 23.850,00
23 850,00

* Valor Total do Lote 2 - R$ 23.850,00 (Vinte e três mil, oitocentos e cincoenta Reais)

))

(
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Item Descrição Ouant UM Ma rca R$ Unit R$ Total

1

Açúcar cristal-coloraçâo uniÍorme, sabor caracteristico, isento de materiais terrosos, parasitas, detritos
animais ou vegetais,odores estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico,transparente, resistente, contendo 5 quilos. Validade Minima 12 meses

2 Pcte Doce Sucar '12,55 25,10

2
Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classificaçáo constando umidade mâxima de 14yo
quebrados até 9,5%,embalagem de polietileno atóxico , transparente, resistente contendo 5
kq.Validade MInima 12 meses

2 Pcte Tuquinha 14,31 28,62

3
Café em pó torado, moldo, tipo erábica,conilon bebida dura, torraçáo média, puro, extra forte, alto vácuo
c/ selo de Dureza ABIC, embalaqem 500 gramas. Validade Mínima I meses

2 Pcte Cereja 8,64 17,28

4
Chá mate - folhas e talos tostâdos de erva-mate, para infusão - Cx 250 gramas. Validade Mlnima 8
meses

Pcte D'mille 5,23 10,46

5 Farinha de mandioca com "biiu" pacote 1 kilo Validade MÍnima de 8 meses 2 Pcte Amafil 4,83 9,66
6 Feiiáo, classe cores, pacotê 1 kilo ValidadeMínima 8 meses 2 Pcte Coradinho 7 ,23 14.46
7 Fubá de milho amarelo pacote 1 kilovalidade MÍnima I meses 2 Pcte Nutrinovo 2,30 4,60
I Macarráo c/ ovos tipo espaquetti ou no 8 pacote 1 kilo Validade Mlnima de 8 meses 2 Pcte D'mille 4,74 9,48
ô Óleo de soia, refinado, frasco c/ 900 ml 2 Uni Cocamar 3,76 7 ,52

Sal, finado iodado, cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante |Ns-s3s(ferrocianeto dê
sódio) pacote de l Kgvalidade MÍnima I meses

2 Pcte Pop 1 ,26 2,s2

't29.70

* Valor unitário de cada Cesta Básica - R$ 129,70 (Cento e vinte e nove Reais e setenta centavos)

Item Descrição Quant UM Marca R$ Unit R$ Total
,| Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem polietileno leitoso atóxico/resistente. Pote

400 qramas. Validade MÍnima de 8 meses
2 Pcte La Rend 6,14 12,28

2
Açúcar cristal-coloraçáo uniforme, saborcaracterístico, isento de materiais terrosos, parasitas,
detritos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,
transparente, resistente, contendo 5 quilos. Validade Mínime de í2 meses

3 Pcte Doce Sucar 12,62 37,86

3

Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classificaçáo constando umidade máxima de14%
quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico , transparente, resistêntecontendo 5 kg
Validade mÍnima de 12 meses.

3 Pcte Tuquinha 14,49 43,47

4
Bolacha "tipo docê" embalagem de polietilenoatóxico transparente, resistente, hemerticamente
fechado contendo até 400 qrs. Validade mínima de 8 meses

I Pcte Luam 4,13 4,13

5
Bolacha "tipo salgada" embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente,
hemerticamentefechado contendo até 400 qrs Validade mínima de I meses

2 Pcte Luam 4,42 8,84

Café em pó torrado, moído, tipo arábica, conilon bebida dura, torraÇão média, puro, extra Íorte,alto
vácuo c/ selo de pureza ABIC, embalagemsoo gramas. Validade mínima de I meses

2 Pcte 8,69 17,38

7
Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate, para infusáo - Cx 250 gramas. Validade minima de 8
meses

2 Pcte D'mille 5,21 10,42

h,

2
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Item Descriçáo Quant UM Marca R$ Unit R$ Total
I Extrato de tomate. embalaqem c/ 375 qr. Validade mÍnima de I meses 2 Unid Predilecta 3,19 6,38
9 Farinha de mandioca com "biiu" pacote 1 kilo. Validade mÍnima dê I meses 2 Pcte Amafil 4,86 I,72
10 Farinha de milho amarela com "biiu" pacote í kilovalidade mlnima de I meses I Pcte D'mille 3,63 3,63
11 Farinha de trioo especial, pct c,/ 01 kq Valdidade mÍnima de I meses Z Pcte Vitoriosa 2,65 5,30
12 Feiiáo, classe cores, pacote 1 kg Validade mÍnima de 8 meses 3 Pcte Coradinho 7 ,27 21 ,81
13 Fubá de milho amarelo pacote 1 kg Validade mÍnima de I meses 2 Pcte Nutrinovo 2,31 4,62
14 Macarrâo c/ ovos tipo espaquetti ou no 8 pacote 1 kilo Validade mínima de 8 meses 2 Pcte D'millê 4,76 9,52
15 Marqarina vegetal com sal, cremosa. Pote com500 gramas Validade mlnima de I meses 2 Uni Coamo 5,26 10,52
16 Fleo de soia, refinadó, irasco c/ 900 ml ,) Uni Cocamar 3,78 7,56
17 Papel hiqiênico, pcte com 04 rolos de 30 mtscada 2 Pcte Sirius 3,19 6,38
í8 Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedeÇos 2 pcte Barra Nova 5,45 10,90
19 Sabonete sólido, 90 grs, massa base, essência, corante Cl 45100 e EDTA, teo r de voláteis 19%. 4 Uni Soft 1 ,62 6,48

20
Sal, finado iodado, cloreto de sódio, iodato depotassio e anti-umectante INS-535 (ferrocianeto de
sódio) pacote de l Kq Validade mÍnima de Smeses

I Pcte Pop 1,30 1,30

238,50

* Valor unitário de cada Cesta Básica - R$ 238,50 (Duzentos e trinta e oito Reais e cincoenta centavos)

'Valor Total da Proposta - RS 49.790,00 (Ouarenta e nove mil, setecentos e noventa Reais)

" Nos preços cotado, estáo inclusos todas as despesas com frete, impostos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento.
* Prazo de entrega: conforme especiÍicaçÕes do Edital

' Prazo de pagamento: conforme especificaçóes do Edital

'Validade da proposta: 60 dias
- Vigência do contrato: conforme especiÍicaÇões do Edital
* Garantia: todos os produtos estáo em conformidade com Edital e serão substituldos, sem ônus para a entidade caso náo estejam de acordo com o Editel

' Declaramos que em nossa proposta e seus possíveis lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos
incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, garantindo-se durante toda a vigência da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilibrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

' CoRcordamos com todas as especaficaçÕes do Edital

t-.
\__ [Tz.qsg .sq.CI/CIoo í _dõi

A G ROSSATO. DISTRIBUIOORA.ME

, Âli.',íl',9t:Êêl,5á.x',?
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AGR TO - DISTRIBUIDORA ME
ADRI GOMES ROSSATO
CPF: 000.330.939-89
RG 6.732,827-2lSESP-PR

lbiporã-Pr., 30 de Junho dê 2017
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Atacado Maringá lndústria e Comércio de Alimentos Ltda
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, no 259 - Pq. lndustrial

Maringá - Paraná / CEP: 87055-210
CNP J i 72.272.1 49/0001 -30

ICMS: 745.01499-20
Fone: (44) 3266-1022 lFex: l44l3266-6í11

E-mail: Atacadolicita hotmail.com

Á

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbâra

Pregáo Presencial n', 02512017

Processo administrativo no 055/201 7

Protocolo dos Envelopes dia 3010612017 até 13:30 Hrs

Âbêrtura de propostas dia 3010612017 às í4:00 hrs

Constitui obieto desta licitaÇão o REGISTRO DE PREÇOS, para êventual aquisição de cestas básicas, paÍa suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social, conforme especificado no ANEXO l, que integra o pÍesente Edital.

LOTE 03

Descrição detalhada dos itens que deverão conter nos lotes 2 e 3 (Cesta do Vale social contendo 42 itens).

Item Unid Marc a Valor
Proposto

Valor total

1 Achocolatado em pó instantáneo, vitaminado, embalagem polietileno leitoso
atôxico/resistente. Pote 400 gramas. Validade Mínima de 8 meses

Pcte 2 Cançáo R$ 6,30 RS 5.92 RS 1 1,84

2 Açúcar cÍistal-coloraçáo uniforme, sabor caracteristico, isento de materiais terrosos,
parasitas, detritos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em embalagem
de polietileno atôxico, transparente, resistente, contendo 5 quilos. Validade Mínima de 12

meses

Pcte 3 D'ouÍo R$ 12,90 R$ 12,60 RS 37,80

3 Arroz tipo 'l longo Íino polido que contenha laudo de classificaçáo constando umidade
máxima de 14% quebrados ate 9,5%, embalagem de polietileno atóxico, transparente,
resistente contendo 5 kg. Validade mÍnima de l2 meses.

Pcte 3 Nutrimais RS 14.80 RS'14,40 R$ 43,20

4 Bolacha "tipo doce' embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente,
hemerticamente fechado contendo até 400 grs. Validade mínima de I meses

Pcte 1 Racine R$ 4,21 RS 4,08 R$ 4,08

r\)
ta\
CÀl

Desc rição Qtde por
cesta

Valor unit.
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Bolacha "tipo salgada" embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente,
hemerticamente Íechado contendo ate 400 grs. Validadê minima de I meses

Pcte 2 Racine R$ 4,55 R$ 4,20

6 Cafê êm pó toÍrado, moído, tipo arábica, conilon bebida dura, torraçáo média, puro, extra
ÍoÍte, alto vácuo cJselo de pureza ABIC, embalagem 500 gramas. Validade mínima de I
mêses

Pcte 2 Cereja R$ 8.90 R$ 8,60 R$ 17.20

7 Chá mate - folhas e talos tostados de êrva-mate, paÍa infusáo - Cx 250 gramas
Validade mÍnimâ de 8 meses

Pcte 2 Uniáo R$ 5,35 R$ 5.25 R$ 10,50

Extrato de tomate. embalagefi cl 375 gr. Validade mínima de I meses UnidI 2 Bonare RS 3,27 R$ 3,10 R$ 6,20

Faíinha de mandioca com 'büu' pacote I kilo. Validade mínima de 8 meses Pcte 2 Deusa R$ 4,96 RS 4,80 R$ 9,ô0

10 Farinha de milho amarela com "biju" pacote 1 kilo Validade minima de 8 mesês Pcte 1 Dom Pedro R$ 3,73 RS 3,50 R$ 3,50

11 Farinha de trigo especial, pct c/ 01 kg Valdidade minima de I meses Pcte 2 Vitoriosa R$ 275 RS 2,5s R$ 5,10

Pcte1?_ Feijão, classe cores, pacote 1 kg Validade mínima de I mêses 3 Trivial R$ 7 ,43 RS 7 ,20 R$ 21,ô0

Pcte13
,2 Nutrinovo RS 2,40 R$ 2,15 RS 4,30

MacarÍáo c/ ovos tipo espaguetti ou no I pacote 1 kilo Validade minima de I meses Pcte 2 Da Vovo14 R$ 4.88 R§ 4.60 R$ 9.20

15 MaÍgaÍina vegetal com sal, cremosa. Pote c/500 gramas Validade minima I meses Uni 2 Claybom R$ 5,36 RS 5,20 R$ 10,40

16 Oleo de soja, Íefinado, frasco c/ 900 ml Uni 2 Coamo R$ 3,88 R§ 3,79 R$ 7,58

17 Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30 mts cada Pcte 2 Karino RS 3.27 RS 3,15 RS 6,30

1B Sãbáo em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços pcte 2 Bârra Nova RS 5,60 R$ 5,45 R$ 10,90

Sabonete sólido, 90 grs , massa base, essência, corante Cl 45100 e EDTA, teor de
volátêis 19%.

Uni19 4 Lily RS 1,70 R$ 1,55 RS 6,20

Pcte20 Sal, íinado iodado, cloreto de sódio, iodato depotassio e anti-umectante INS-535
(ferrocianeto de sódio) pacote de 1Kg Validade mÍnima de I meses

1 União R$ 1 ,32 R$ 1,10 R$ 1 ,10

'Valor Unitário PoÍ Cesta R$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais) R$ ?35,00
* Valor Total do Lote 03 R§ 70,500,00 (Setenta Mil e Quinhentos Reais) RS 70.500,00

R$ 8,40

. valor Total da Proposta RS 70.500,00 (Setenta Mil e Quinhentos Reais)

i\)

I

Fubá de milho amarelo pacote I kg. Validade mínima de I meses

/
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* Prazo de validade da proposta, que náo deverá ser infeÍior a 60 (sessenta) dias;

' Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorizaçáo de fornecimento emitido pelâ PreÍeiturâ;
t Prazo de pagamênto em até 30 (trinta) dias após entrêga da nota fiscal;

'Concordamos com todas as EspecificaÇôes do Referido Edital em EpigÍaíe.

Dados Bancários:

Banco do BÍasil: 001

Agência: 1187-8 / Mâringa Velho

Conta CorÍente: 12.052-1

MaÍingá-Pr., 30 de Junho de 2017

Atacado-úrinoá lnd. ê Com. Oe Alim. Ltda-/.
EdsóÁ Betistâ Fêrrêirâ

RG: 6.1 19.41 í-8/SSP-PR.

CPF: 908.585.659-00

PÍocuradoÍ

i\,
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246
REFEITURA TVIUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LTCTTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 25120í7 - SRP

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

do Paraná, comunica que no dia 30 de junho de 2017, às 14h00min, no predio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'222, Baino Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento da proposta

apresentada na licitação modalidade Pregão Presencial no 2512017, destinado ao registro de

preços para eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Assistência Social, conforme ata anexa.

Após a etapa de lances e análise dos documentos de habilitaçáo o pregoeiro

declarou como vencedoras as empresas: Lote í - R$ 25.940,00 (vinte c cinco, novecentos e

quarenta reais), empresa A.G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ n" 22.499.940/0001-

00, Lote 2 - R$ 23.850,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais), empresa A.G.

ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ n' 22.499.94010001-00 e Lote 3 - R$ 70.500,00

(setenta mil e quinhentos reais), empresa ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA, CNPJ n" 72.272.14910001-30. Em seguida, procedeu-se à análise dos

documentos das empresas A.G. ROSSATO DISTRIEUIDORA - ME, CNPJ n" 22.499.940/0001-

OO C ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ N"

72.272.14910001-30, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar e observou-se que

as mesmas atenderam aos requisitos editalícios, 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 veriíicar se as

empresas habilitadas não estão declaradâs inidôneas para participarem de certames licitatórios,

conforme comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 3010612017

Elaine istina Lu d Santos
citaçóe

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro,l 43. 3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or-gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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172 272 14910001-30

Nome, Razão Sociâl oú
Nomê Fant.sia:

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnidônêas ê Suspensâs

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltranspa rencia.gov. br

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

24i

o Càdastro Nacionàlde Empresãs l.idóneàs e Suspens.s (CEIS) é Lrm banco de inrormasões mantido pela Controradonà-Geral da União que tem como objetivo coôsolidar a
elãção dàs empresas ê pêssoõs frsicôs que sorÍeram sansôês das quals dêcoríã como ereilo rêstriÉo ao dirêito de participar êm licitações ou de celebrar contratos com a
Administr.ção Pública, Salbà màis

Quantidàde dê Í69istros encoítrâdos: 0 oaaat 30/06/2ot7 t6:471o5

Não foram ên.onlrâdos iegistros qüê âtêndâm âo seguinte c.itério de busc.

cN? t I cP Ft 7 2.27 2.r49 I OOO L - 30

Págína llr,
AÍENçÃO
Este .adastro visa dar publicidôdê às sanções administrêtivâs aplicadâs coot.a licitantes e fomecedores. As infomaçõês áqui veiculõdõs são de intêirâ rêsponsêbilldàde das
entidades que as pr€slaram. não podêndo â União sêr rêsponsôbilizâda pela veràcidade e/ou aurenticjdade de tais inlormações nem pelos eventuais dânos diGtos ô! indirêtos
que delôs resultem causãdos a tercei.os.

' Desqnaçào do apenado, coníome intomado pero ó.9ão san.ionador (public.çâo no oou; dados constant6 de OÍcio, etc.)

': Constatou-se que o nome informado pelo ór9ão sancionador diverge significativàmente do @nstante do càdâstro dã Recêità Federal, €onsiderBndo-se o CPFICNPI
inÍormados, O nome constante do .àdastro da Receita Federal pode ser verifrcado cli.a^do-se sob.e o respectivo regist.o. A d,vergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistêncla dos dados iníormados. Mãis informações podem ser obridas junto ao órgão sancionàdor.

http://wwwportaltransparencia.gov.br/ceis?cpÍCnpi=72.272.149%2F0001-30&nome=&tipoSancao= 1t1



30t06t2017 CadastÍo lmp6didos Licitar e Contratar

/-\ 5

»
TCEPR

[onsulta de lmpedidos de licitar

P.rqúli. lmD.dldô. tl. Ll.itàr

Ípo doormento CNPJ r Número documenlo 7227Z|4}OOO13O

Nome

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimeflto: de

Oata de Fim Impedimento: de

,!ItuM tTtl.{ tNt()t{IRA0o!

até

até

até

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepÍ/municipayail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 1t1



30t06t2017 Cadaslro lmpedidos Licrtar e Conkatar

21r

»
TCEPR

Consulta de lmpedidos de ticitar

Pêsquisà Impedidos dê Licitar

-fipo 
documento CNPJ t Número documento 22499940000100

Nome

PerÍ,,do publicação : dê até

âté

até

Data de lnkio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

I''AUIUl'l ITEI'4 IN(ONTRAOOI

https://servicos.tcê.pr.gov.bÍ/tcepr/municipaUaiyConsultarlmpedidosweb.aspx
111
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30106t2017 Portal da Tíânspârência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www. portaltransparencia.gov. br

Início » CEIS

cÂDÂsTRo NACToNAL DE EMpRESAS tntoôItrls r suspENsas (cErs)

F2.agcaao/úo 1ao

Nomê, Rã2ão Socialou
Nom€ Fantasia:

,1 q-.
r.Uií

O Cadàstro Nôcionêl de Empresas Inidôneàs e Suspensas (CEI5) é um banco de infomãções mantido pela controlâdona-Gerâr da Unjão que Lem como objetivo consolidar ô
relação das êmprêsas e pe$oãs Ísicas que sf.eram sançôes das quais decorrà como eíeito restriçáo aô direito de parti.ipar em licitaçôes ou dê celebrcr côntratôs com a
Administraçáo Pública. Sãibã mais

quõntidôdé de Íegistros en.oít.àdos: 0 Dàta: 30/06/2017 16:46:29

Náo foràm ên.ontrados .êgist.os quê âtendãm .o seguintê cÍitério de buscãr

CNPJ/CPF: 22.499.940/0001-00

Página 1/r
ATENçÃo
Estê cadàstro visà dar publicidade às sanções administÊlivas ôpli.ad.s contra licitantes e fomecêdorês. As informaçõês aqul veiculadas são de irteira Eponsàbilidade dãs
entidãdes que as prestâÉm, não podendo a União sêr responsabilizad. pela ve.a.idade ey'ou autenticidàde dê tâas infonnaçõês nêÍÍ pelos eventuais daÀos dirtos ou indiretos
que delas resultem càusdos a ter€eiros.

\ Designação do apenado, conrome inÍomado 9êlo ór9ão san.ionador (puôlicaÉo no DoU; dados cons:tantes de ofi<io, etc.)

:. Constatou-se que o nome informado pelo ór9ão sancionàdor diverge signiÍicativâmente do constante do cadãstro da Receita Fedêral, considêràndo-se o CPF/CNPI

informôdos. O .ome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verifl.ado clicando-se sobre o respecUvo registro, A divergência pode indlcar apenas uma ãlterôção no
nome do sancionado o! uma inconsistência dos dõdos iôformados. rtlais informaçõês podem ser ontidasju.to ào órgão sancionador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/cêis?cPÍCnpi=22.499.nOOor.rF0001-00&nome=&upoSancao= 1t1



2.Ji
PREFEITT'R,A MUNICIPÀL DE NOVÀ SÀT.ITÀ BÁRBARiA

redo Bittencourt de Moraes no 222, Fooe/?ax (043) 3266-8100 - CNPJ
N. o 95.561.080,/0001-60

E-ma j-1: pÍmsbcnsb. pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Final

Solicitante: Departamento Municipal de Licitação e Contratos

Trata-se de pedido de parecer acerca da regularidade do

procedimento pregão presencial n. 025117, processo administrativo n. 055/17,

destinado a aquisição de gêneros alimentícios para o MunicÍpio, consoante

requerimento da Secretaria de Assistência Social.

Preliminarmente, cumpre destacar que o presente parecer

cuida tão somente dos últimos atos do procedimento, ou seja, do quase

desaguar em contratação.

Da mesma forma, esta manifestação cinge-se aos aspectos

jurídicos do processo/procedimento, não se verificando questões de fundo

técnico-admin istrativo.

Pelos últimos atos, vê-se que Íoram declarados vencedores

neste certame público os seguintes fornecedores: A.G. Rossato Distribuidora

- Me., nos lotes 01 e 02, e Atacado Maringá lndústria e Comércio de

Alimentos Ltda., no lote 03.

De acordo com parecer da Comissão processante, não há

máculas a serem levantadas. Os valores lançados pelos Íornecedores são

concordantes com aqueles constantes do termo de referência, ainda, os

Pâ glna 1de2



PREEEITUB"A MT'NICIPÀT DE NOVÀ SAT{TA BÀRBAR]A
redo Bittencourt de Moraes n" 222, Eor\e/Fax (043) 3266-8100

N." 95.561.080/0001-60
E-mail: prnnsbcqnsb.p!.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

252
CNPJ

vencedores tratam-se de fornecedores idôneos, sem anotações

desabonadora junto ao Tribunal de Contas do Estado.

O parecer desta Procuradoria acompanha a posição da

Comissão processante, eis que, aparentemente, não há vícios no

processo/procedimento. Questão a parte, as estipulações editalícias estão

respeitantes aos ditames de licitação, em razão, especialmente, da abertura

para interessados, divulgação, relativamente a existência de concorrência

entre fornecedores.

Enfim, esta Procuradoria opina Íavoravelmente a homologação

do certame, alertando-se, de outra via, para que também nos ulteriores

termos seja observado a legalidade.

E o parecer, salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, 06 de julho de 2017.

Pâqroa 2 de 2

/./ ( I

V--'-L;;-
Gabliel AÍmeida ry7»
Procurldoria. !:"r,
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PRDGÃo PRESEI{CW" n." 25l2OL7 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, LOIOT 12017.

nio de Assis Nunes
Pregoeiro - Portaria O8O /2017

\

Rua Wallledo Bittencourt de Moraes no 222, Cenro, I 43. 3266.E100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.qov.br



ôc tCJ,

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E N)WDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 25l2O17 - SRP

Aos 1 1 (onze) dias do mês de julho (O7) do ano de dois mil e

dezessete (2ol7l, em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Pregão

Presenclal n." 2512OL7, destinado ao registro de preços para eventual

aquisiçáo de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Assistência Social, a favor das empresas que apresentaram

menores preços, sendo elas: A.G. ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ n'
22.499.940 IOOOI-0O, num va-lor de R$ 49.79O,OO (quarenta e nove mil,

setecentos e noventa reais), ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n' 72.272.14910001-30, num valor de R$

7O.5OO,OO (setenta mil e quinhentos reais), para que a adjudicaçáo nele

procedida produza seus jurÍdicos e legâis efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

/,,z-/Á/
l/ãrlc Kondo

Prefeito Municipal

Rua Wal
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb-or.gov.br

Êedo Bittencourt de Moraes n. 222, Centro, I 43. 3266.g 100, X - g6.250-000 _ Nova Santa Bá.bara,

REFEITURA MUNICIPAL
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Poder
Executivo

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 de abril
ds 2013,

l. Atos do Poder Erecutivo

Àsisténcia So.hl, a íavor das empíêsas que apressnlaram menoÍes pÍeç!§. sêndo eles ÀG. ROSSÂTo DISTRIBUIDORA . E, CNPJ n' 22.499.940rc001.00, num !€loÍ de R§ 19.790,00

quinhqtos Íeais), paÍa qu€ a adiudi.áÉo nele píocedidâ pÍDduza seus juíídicos 6 EâÉ eíêilos.

0âr ciênch aos inle.essedos, obseft€dos as presmrÉes lêgâis pêílinentes.

Eric Xondo
PreÍeito Munupâl

Píocesso Adminislrâlivo n.' 16/2017

Ubüleí prcfundo do §sloÍna de ãbasleciÍnento de &uá poÉvel do Municipb.

Tipo: MenoÍ PÍeço globâl

Raceáhrlrío do6 E rv€rops: Até às,,hil ld.dodle26n1m17.
lnicio do Prcgâo: Dia 26/072017, à íah0omln.
P'.ço tlárimo: $ 36.095,m Frinb . S.is Iil. Nov.nta ê Clnco R.ris).

peb fuv 1T3&1?95, or 
'ÉrE-r,!f,ü: 

sa,]]aen-rfuê.@n.bÍ

Nová Sanlá 8áôâÍã, 11/0/2017

avrso oE LtcrrÂaÀo
PREGAo PRESENCIÂL n." 2/20í7

llârco Ântoniô de Âssis Nunês
Pregoeiro

Ponâria 080,2017

avrso i. aLÍERAcÁo po Eo[ÀL E REÂSERTURA DE pRÂzo

REF, PREGÁO PRESENCIAL N" 29/2017. SRP

munljpâl que íüãm ebli.âdâs alteraÉês íro êdital Faêe âo exposto. ficam alleladas as s€$rinl€s dabsi

RECEBIIEI{Io DÂS PROPOSTÂS: dâ! mhoomin do diâ 031072017 às 07h59min do dia 27107120Í7.
ABERÍURÂ DAS PRoPOSTÂS: da§ 0Eh00min à. 0Eh50min do diô 27/0m017.
tNÍcto 0Â sEssÀo DE DtspurA DE pREços: às mM0min do dh 27o7,20í7.
LoCAL: !I!.!!!gglE Acâ..o ldonüfi.ado no linl .lhit çôê6"
Preço ÍÍÉxiíno: Rt 39{557,32 (lrdrntoa. novanlâ mll, quinhonlos o cinquontâ e sâta r.ai! e tÍintâ ê dois centâvos).

81m, ou poÍ Email: l!e@Éq@t!,tr q@U. Sit€ lr*w.nsb.oí.oov.bí

Nova $ntâ 8áóáía. 11/07/2017

Iâr., Ânttnio do Àrsb |,lunes
Pregoeiío

PoílâÍia n' 080t2017

DECRETO N" 05!/2017

SúmulôrAbÍe CÉdilo Adicônâl Suplemêntar, da quanüa de R$ 522.1?É.28 (quinheílos e vinle e dois milê cenlo e lrinta e oilo reais e vinle e oilo cenlavos)e dá ouhas prvidênqas.

0 PÍeíeito Municipal de Not" Sanlâ 8áíbara, no uso de suas afibuiçoes legais e, de coníomilâde com a Lêi no. 837 de 22 de novembro de 2016

OECRETÂ:

&t l'- Fica abdto no coiÍenle exeícicio finaôceim, um crÉdito adiairal Suplementaí dâ q'rântia de R§ 522.13É.28 (quinhenlos e $nte e ôis mil e cêírto e binta e oito íeais
e ünte e oito centavos) para reforço de dotaÉes constânles do oíçAmênlo programa, a sabe[

Diátio olicial Eletrônico do irunicíplo de Nova Santa Bárbara
Fuâ: WallÍedo Bnsícouí dê lvloÍââs n'222 - Cenl,o

Foo/Fd: (43) 3?66.81ô0
E-@it: diân@f €jat@nsb.pr.gov.b.

ww.nsb.pr.gov.br
hnpr.sb.tF-gov.br/ponartansparo.cir(liâricoícial'êleüorúco{oâ

Da!@b .rsú'ado p.. C€.tí.3do D€iLl - Novâ Sanb
Eriaã PÍ6tú!. MirÍi'd: 9556108000160 - ÀC SERA§Â -
§s âubnlicíro é gúúda d$d. quo viesl2ado.tâvê dô
lai hüp./Í6!1E!o,-üdD(ít!!'rspaq*úr..io{âr',

lenovMunicípio de Nova Santa Bârbara - Paraná

Edição N" 1035- Nova Santa Bárbara, Paraná Têrça-leira, 11 de Julho de 2017.

I

Eric Kondo - Preleito

I
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4 Â CIDÂDE RECIONÀL Ediçã

al de Nova Santa Enicipra MufeituPre

rsêre {2017).

DECRETI
Súmula: Âà.. Cródilo 

^didond 
Sr

íquinh..lb.6 úntt . dis Dl. 6.!0. I

@lE. 9íoriLí.iá!:
O PrlLfto rcsidíd d. Nola Sáíl. 8.

c..lqtrütda cqn a ld ''. 81, rL Zi tb n
ÁrL.!.-FÉeôorb mdúL.tei.

d. q,,.r'É d, Rt 5à.i 328 {qtnú!.{d
vhtê € dk cónlá:viB) DrÍa ,.fo.ço ds .k
..bq:

02 - E§oneíinbid qrr-Gàbn
oa.rzzooto.roda - lirnd4çao do o
130 .3:t.9Ô,at ú.(Íi 00o - lrât.nd.k
tí - 3.1úl§ra.ooÀoo - our,ú sã
r)5 - sEciEr^na MUNToTPAL DE

ÊMPRE60S . ,..: lrcl -S@sLrúMsiipál(hooràs, d
15. | 22.0 r 00.2D1ó - M..úúçlo de.l

Íàb.ho e GãâCo de Ei,prego!
660 . 1.3 90.10.00.00 000 - Már6íál ú
7s0 -3.3.90.39.00.&510-ouÍôs s6
OG.SÉCREÍARIÀUU ICIPÁI DÊ ÉI
0o1 - PÍogíásr dêAiiYlnlâÉo Es@l
rz 306 02302017 - Ms ráÉo (k

FUíúaíEhI'I
,aao -1.a9d.32.m.@ qn - Íâbí

20 @0,00
002 - ocparlm.nro Munlciper d6 Edr
1Z 361 02a0.2O18- altdndsáodo t
l610 - 3-3.S0.36.00.qO000- OúG S

003 - E.!rm FundâoÉntal - FUNOEI
1 2-36 r.02€0.2021 - i4ônvlênÉo do I
1 990 - 3.3.Sr0 39.00.00 102 - OutB S

ooa - CMÉl Noóíü. Bit.rEln Cm
! 2.365.0290.2022 - Mã|ulelrro do I
2030.3.1.9O.11.00-m 102 - Vên

7o-o00,rxl
2050 -3.1 .90.13.O.S 102 - Obrigâç
12.36s.0300-2i23 - Mrur6ndo.ro
2205- 3.3.90-30 00.00000 - Olrúa !
O€ - §ECR€IARÁMUNICIPA! OE S

OO! - Fundo Múntipál da Sai(b
10.301 .030.2427 - iLôtnên9áo.h
2500 - 4.3.90.30 00.00 00o- Mârêri.
2635 - 3.3.90.39.$.00327 -OlrL6l
26aO - 3.3,gO-aA OO.m Ooo 'Aúrillo/
2706 -4.4.9.52.@.@t27-Equi!ú
l0 302.03502028 - MânuLnçào

crsNoP
2720 ' 3.1 72-19.00.00 0(x, - Olrro.
09 _ SECREIAÂIÁ MUNICIPA! OE/
0or - s.cíêldh ÍÚxichd d.AssÉli
08 2{4 0ar0 2O3a - {Jlul€rsto dt
30 10 - 3 3 90 1a m.m mo - oiámr
3020-3.1.90.30 m 0om0- lr5rãl
3010- ! 3 90.36.00-& 000 - OsIro.
3050 - 3.3 7? 39.00-00 000 - Ouüo.
09- SECREÍÁR|ÀMUN|C|P IOEI
002 -F!.ôMt,ni.Í,.l d.A..lslénd
08.?4..0430 ?036- M.tuiândlo ú
3i65-3.1.9O II Ol!.llo7li -Vami,
1165- 3.1.90.13ro.00 7tí -Ob.is.
003 - Fuíú6 llllnld9al.ir. Oi.ilos Í
@.2rt33aao-m37 - t . i.nÉo I

3!70 - 3.1 90 I Lm 0O 0o0 -v.úrí
3380 - 3.l.SO t 3.00-00 000 - ObrtJr
08 243.0450-6038 - Manutençào d
3.60 r 3.1S01r.@.0O m0 - Vê

11.500,00 ,r , .,, -
lr70.31 S-1L00.0o @0 - Obllsl

_Ad 
? - C!.íDiêâi.so pâB ãbêdu

n . 25f2017. dêsr'nado ão íeg'slro dâ prêçôs pârâ êvêntuâl âqu,siÉô dü cêsl.s
basrcas. paÍa supú âr iiecassdâdes d€ sd{Íêtârià Munici,âl d. Arll3[áncrá
soc]al. a íavoí das empÍi'sâ3 quê âp.ê6êôiarâm menorês píeços, scndo êlrs
Â.G ROSSATO OISTRIBúIOORA- ME. CNPJ n' 22.199.940/0001-00. nüm valor
de RS {9 79(r.00 {quaí6nl. . now mil, 3êtecenroi € myêdrâ rcàs}. ÂTÀCADO
MARINGÀ INDUSTRIA E coMÊRcIO oE ALIMENToS TÍoA CNPJ,n'
?2.2? 2 r.JoOO ! .30. num vâroí dg R3 7O5OO.Ô0 (sêr6nlts mí ê quinhHlos real§).

ÊÉ que ã .dludrcâÉo nêlô pmEâdidâ píoduzâ serrs iuridi:o! . l;rgars êÍGilo§
Oâr oànoá âo! intâÍassâdoq. ob!áNrdos as pí.scÍtçô3s l€gãis p!ílinancs.

Eric (ondo: P..l.ito iluniclpâl

ÂvIso 1. ÁLÍERAÇÃo oo EDITAL E REÂBERTURA oE PRÁzo
REF, PRÉGÁo PRÊsENCIÀL N.29/20í7 . sRP

^i,Íeterruiã 
tlúnacipãlde Noia §â61â Báóâíâ. Eslâdo do Pa.âná. at.avés do

P.egoê(o. dês,gnadop€la PoÍtari, .' 080/201 7. nousode suas al.'boiçÕes. lo.na
pubrlco € para conhêcimeílo dos iÀteÍ6ssâdo3 êÍt pârlicrpâ, da licilâçáo êm
êpigíaíê. a quallêm po. obj€lo o í.gislro de peços pà6 evenluál àqlisitáo dê
pneus, .ámâíâs de a. e píolêlor€s, pa.â manullnçáo dos veiculos da tro!â
municipar. quê loíâm .Íativad* .lleÉçô.s ôo editel. Fâca âo erposló. fcâm
allcÍadas assegúintBadalaa

RECEBIMENTO DÀS PROPOSTAS. dâs 08h00min do dia 03/07/2017 às
07h59mindoúa27/07/2017

aBERTURA OÀS PROPOSTAS d.É 08h00hm ás 08h59min do di.
2t- tol QtJl i

rNloo DA SEssÁO DE DTSPUTA oE PREÇo5: ás oghoomin do diá
271A7PO1t

IOCAL. sú_ bll crg.br'Acesso ld€nlncádo no link- I'cilaçóes'
Preço trÉximo: RS 390-557.32 (trê2enlo! e novenla mil. quinherlos e cinquenla

e selc reaise lrioia € dois cenlavos). lnÍoímaÉes Complemenlâíls: podêÉo seí
obl{lasem ho.à.io dê erpêdieole nâ Prêlâiturâ Mqnicipâide Novâ Sânta 8á.baÉ.
sito à Rua l,ialírêdo êittencourl de Mor.ês nc 222. pêlô íonêr 43-3266.8100- ou
poÍ Emarl l(i,r!2!!,i,:n5!.t!aaLú Sile'4irtrrih.n!-tiat1lÍ

Nova Sântâ Bárbâm. 11/07/201 7
MeÍco aôtônio d. Â3sis Nunêi - P..9oeiro - Ponãrir n' 080/2017

puBLtcaçÁo ÍRlMEsÍRÁL Do ExrR^To DÂ ATA oÉ REctsrRo oE
PREçO N.' 23'2017 - PMNSB

REFERÉNTE AO PREGAO PRESÉNCIAL N' 5/2017. PMNSA
OBJEÍO-- Regislode píâço§ páre evênruâlequisçáo cê ôl@ lubíilicante paía

manulençâo do. veiculos dâ írola municipal. VALIoAOE DAATA: Oe 10104/201 7 ã
09/04i2018

BENEFICTÀRTAOAATA:M E.TrqPO-ME CNPJ sobno 23 426 42710001,51
Rua Beretrr 6ô Sàiâ A' CE P: t§026000 . 8anÍo: Cenlío. Londnna/PR

. RESPONSÀvELJURiDrCOiGabaretArmeidâdêJs§us.OABrPRn'81.963
ESPECIFICAÇÃoOooêJÊTo E PRÊÇoS REGISIRÀooS

Monicipal. no uso dê minh€s
dã Licilaçao Pr.Oão Prâ..!rcial

rullrc^Çlo rRrxÉsÍi^L Do Êrnrro 0^ Àt^ DE RÉGrsrRo oÉ ptEço r.. ?arr0r r - ,rss

RtoTE Eo HOMOL AOJ UDOGAçÂO rcÀÇÃo
ÉPREGÃo 23t201 SRP

üô i*rt rú - I r,lr. ú. ar.

da'&.áÉrtrHieo iÚdPÉ,ô4Ih. o.s:eóR.úl
§ÀE !rs{.Êr §{. Âú ô r h r-

GERAT
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PREFETURA IVIUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
estloo oo plneruÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.o 57/2017 - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÂo PRESENcIAL No 25/20í7 - PMNsB

0 MUNrcíPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrjto no CPF sob, o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N" 10.520/02, N" 8.666 de 21106/93 e suas alteraçôes posteriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal n" 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiícação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 2512017 . SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para aquisição de cestas básicas, paÍa suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Assistência Social, conforme especiÍicado, oferecido pela empresa A G ROSSATO

DISTRIBUIDORA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 22.499.940/0001-00, com

endereço à Rua Luiz Carlos Zanni, 4095 A - CEP: 86200000 - Baino: Pq lndustrial 5, lbiporã/pR, neste ato

repÍesentada pela Sra. Adriana Gomes Rossato, inscrita no CPF sob no. 000.330.939-89, RG n" 67328272,
doravante denominada beneficiáía da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicações, os
preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem

enlre sijusto e contratado o que se sEue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as

necessidades da Sêcretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificado no ANEXo l, que integra

o Edital de Pregão Presencial No 25/20í7 - PMNSB, independenlemenle de transcrição. O Orgão Gerenciador
não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidâdes indicadas no

ANEXO l, podendo até realizar licitação especiÍica para aquisição de um ou dê mais ilens, hipótese em que, em

igualdade de condiçÕes, o beneÍiciário do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no

8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03,

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REGrsrRADos

Descri lh d no lote I Cestas enciais contendo 20 itens

,( -,
aJ t

o

ITENS

Lote Item Código

do

produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

de
medida

Quantidade PÍeço
unitário

Preço total

Lote

001

1

Lote

002

1 3671 Cesta básica contendo 42 itens DIVERSAS UN 100,00 238,50 23.850,00

TOTAL 49.790,00

Item Unid Qtde por

cesla
Valor
unit.

Valor totalDescrição

1 Açúcar cristal-coloração uniÍorme, sabor
característico, isento de materiais tenosos,
parasitas, detritos animais ou vegetais, odores

estranhos, acondicionado em embalagem de

Pcte 02

12,55 25,10

tú

F* lcesta 

basica contendo 20 itens 
lovrnses luu f*,*

12e,70 
[s.s+o,oo

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

lhada dos itens ue deverão conter no lote 2 c

polietileno atóxico, transparente, resistente,
contendo 5 quilos. Validade Mínima '12 meses.
MARCA - DOCE SUCAR

2 Anoz tipo 1 longo Íino polido que contenha laudo de
classiÍicação constando umidade máxima de 14%
quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno

atóxico , transparente, resistente contendo 5 kg.
Validade Mínima 12 meses. MARCA - TUQUINHA

Pcte 02

14,31 28,62

3 Café em po lonado, moido, tipo aÉbica, conilon
bebida dura, tonação média, puro, extra foÍte, alto
vácuo c/ selo de pureza ABIC, embalagem 500
gramas. Validade Minima 8 meses. MARCA -
CEREJA

Pcte 02

8,64 17,28

4 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate,
para infusão - Cx 250 gramas. Validade Mínima 8

meses. IvIARCA - D'MILLE

Pcte 02

5,23 10,46

5 Farinha de mandioca com 'biju' pacote 1 kilo
Validade Minima de I meses. MARCA - AMAFIL

Pcte 02
4,83 v,bb

6 Feijã0, classe cores, pacote 1 kilo Validade Minima 8
meses. MARCA - C0RADINH0

Pcte 02

I ,tJ 14,46

7 Fubá de milho amarelo pacote 1 kilo Validade
Mínima I meses. MARCA - NUTRINOVO

Pcte 02

2,30 4,60

8 MacaÍrão c/ ovos tipo espaquetti ou n0 8 pacote í
kilo Validade Minima de I meses. MARCA -
D'MILLE

Pcte 02

4,7 4 9,48

Oleo de soja, refinado, Írasm c/ 900 ml. MARCA -
COCAMAR

Uni 02

3,76

Sal, Íinado iodado, cloÍeto de sódio, iodato de
potássio e anti-umectante INS-535 (fenocianeto de
sódio) pacote de 1Kg Vâlidade Mínima 8 meses.

MARCA - POP

Pctê 02

1,26

Total 20 ltêns
por cesta

Valor total
por cesta
R$ 129,70

U nid Qtde
por

cesta

Valor
unit.

Valor totaltem Descnção

Pcte

6,14 12,28

1 Achocolatado em pó instântâneo, vitaminado, embalagem
polietileno leitoso atóxico/resistente. Pote 400 gramas.

Validade Minima de I meses. MARCA - LA REND

Pcte 03

12,62 37,86

Açúcar cristal{oloração uniforme, sabor caracteristico, isento

de materiais tenosos, parasitas, detritos animais ou vegetais,

odores eslranhos, acondicionado em embalagem de
polietileno atôxico, transparente, resistente, contendo 5

quilos. Validade Mínima de 12 meses. MARCA - DOCE

SUCAR

14,49 43,47

Pcte 03Anoz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de

classificaÉo constando umidade máxima de '14% quebrados

até 9,5%, embalagêm de polietileno atóxico , transparente,

resistente contendo 5 kg. Validade mínima de 12 meses.

3

2

$

9.

10.

UZ

2.

L)êS nce(

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or'gov'br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cuúsuu rencerm - olvtcÊxcn
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinalura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicaçáo do sêu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAÇÂO ORçAMENTÁRA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação oçamentária:

J

MARCA - TUQUINHA

4 Bolacha "tipo doce' embalagem de polietileno atóxico
transparente, resistente, hemerticamente fechado contendo
até 400 grs. Validade minima de 8 meses. MARCA - LUAM

Pcte 01

4,13 4,13
5 Bolacha 'tipo salgada" embalagem de polietileno atóxico

transparente, resistente, hemerticamente fechado contendo
até 400 grs. Validade mínima de 8 meses. i/ARCA - LUAM

Pcte 02

4,42 8,84
6 Caíé em pó tonado, moido, tipo arábica, conilon bebida dura,

tonação média, puro, extra Íorte, alto vácuo c/ selo de pureza

ABIC, embalagem 500 gramas. Validade minima de 8 meses.

MARCA - CEREJA

Pcte 02

8,69 17,38

7 Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para infusão

- Cx 250 gramas. Validade minima de I meses. MARCA -
D'MILLE

Pcte 02

alt 10,42

8 Extrato de tomate. embalagem c/ 375 gr. Validade minima de
8 meses. MARCA - PREDILECTA

Unid 02

3,19 6,38

I Farinha de mandioca com "biju' pacole í kilo. Validade

minima de I meses. MARCA - AMAFIL
02

4,86 õ 71

Farinha de milho amarela com 'biju" pacote I kilo Validade

minima de 8 meses. MARCA - D'MILLE

Pcte 01

3,63 3,63

11. Farinha de trigo especial, pct c/ 01 kg Valdidade minima de 8
meses. MARCA - VITORIOSA

Pcte 02

2,65 5

12. Feijã0, classe cores, pacote 1 kg Validade minima de 8

meses. MARCA - CORADINHO
03

21,81

02

2,31 4,62

14. Macanão c/ ovos tipo espaquetti ou n0 I pacote 1 kilo

Validade minima de 8 meses. lr/ARCA - D'MILLE

Pcte 02

4,76 9,52

tJ. Margarina vegetal com sal, cremosa. Pote com 500 gramas

Validade mínima de 8 meses. MARCA - C0AM0
Uni

5,26 10,52

Oleo de soja, reínado, frasco c/ 900 ml. MARCA -
COCAMAR

02

3,78 7,56

17 Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30 mts cada. MARCA -
SIRIUS

Pcte 02

3,19 6,38

18. Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços. BARRA

NOVA

pcte 02

5,45 10,90

19. Sabonete sólido,90 grs, massa base, essência, corante Cl

45100 e EDTA, teor de voláteis '19%. MARCA - SOFT

Uni 04

1,62 6,48

20 Sal, Íinado iodado, cloreto de sódio, iodato d epotassio e anti-

umectante INS-535 (fenocianeto de sódio) pacote de 1Kg

Validade minima de I meses. MARCA - PoP

01

1,30 1,30

Total 42

Itens

cesta

Valor total
por cesta
R$ 238,50

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@!§b-U4qv.br - www.nsb K

Pcte

10.

Pcte

13. Fubá de milho amarelo pacote 1 kg Validade minima de 8
meses. MARCA - NUTRINOVO

Pcte

02

16. Uni

Pcte

por
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO OO PARANA

cúusuLA eurNTA - DA VALTDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, ê

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administrâção Pública e salisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir o objeto referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo

fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recumo ou indenização de qualquer

espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

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

cúusulA sExrA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

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

- automaticamente:

- por decuno de prazo de vigência;

- quando náo restarem íomecedores registrados;

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

cancelado na Ata, poÍ intêrmédio de processo adminishativo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa;

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpír as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de força

maior;

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

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

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

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

- por iniciativa do Órgão GeÍenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótêse dêste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

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

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

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

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata de

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

casos previstos, será feita pessoalmente ou por coíêspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem âo regisÍo de preços.

cúusulA sÉnMA - DAs oBRtcAçoES DA BENEFIctÁnn oe atn
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

4

DOTAÇÔES

Conta da
despesa

uncional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da Íonte

3o2o los oor.oe.z++ o+iúos+ 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

3240 lOS.OOZ.Oa.Z++,0+eO.ZOrO 0

3245 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+3O.ZO3O 711

\f)

ls.g.so.lo.oo.oo lDo Exercício

la.a.oo.ro.oo.oo lDo Exercicio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, B 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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ESTADO DO PARANA

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

Registro de Preços;

- Fomecer produto de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços, a partir de emitido o
empenho e dado conhecimento ao fomecedor interessado;

- Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deconêntes da aquisição do objeto;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiver fora das especiÍicaçoes

contidas na proposta, ou em que se verificarem vicios, deíeitos ou incorreçôes, sem qualquer ônus para a

adquirente;

- Durante o periodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá Íomecer e/ou substitui-lo, quando o

mesmo demonstrar defeito, eÍetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para a Prefeitura, no prazo

máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da

PreÍeitura;

- 0 licitante vencedor ficará obrigado a:

- Entregar o objeto nas condiÉês, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

- Não contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado;

- Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão PÍesencial, salvo se houver prévia autorização da

Administração da Prefeitura;

- Para os materiais e ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo remanescentê a partir

da data de enhega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

cúusuLA orrAvA- DAs oBRrcAçoES Do MUNrcípo

CabeÉ a Prefeitura:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneílciáÍiâ da Ata às dependências da

Prefeitura, para a entrega dos produtos reÍerente ao Pregáo Presencial No 25/20'17;

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que vênham a ser solicitado pela

beneÍiciária da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico definitivo da entrega dos produtos, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as espêciÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituidos os produtos, que não atender às especiÍicações constantes no ANEXO l.

CúUSULA NoNA - DA AUToRIzAçÃo PARA AaUISIçÃo E EMISSÃO DAS AUTORIZAçOES DE

FORNECIMENTO

As aquisições dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega seÉ de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização de fomecimento

emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imêdiatamente solicitada à enúega

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

neste edital.

GúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.goy.br - rwwv.nsb r. br
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A entrega deveÉ ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social em hoÉrio comercial de segunda a

sexta-íeira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da meÍcadoria, ficando a prefeitura isenta de
quaisquer responsabilidades.

cúusull oÉcrrrlA SEGUNDA- Do REcEBtÍúENTo
Provisoriamente, nos termos do ârt. 73, inciso ll, alinea'a', da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos leÍmos

do art. 73, inciso ll, alinea'b', do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução

dos produtos, se estes náo estiverem dentro das especiÍlcaçÕes exigidas na licitação conÍorme especiÍicações

neste Pregão Presencial em especial o seu ANEXo L A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em

outros documentos indica tâo somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua

conÍirmação deÍinitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos produtos, relatórios

ou oulros documentos que se Íizer necessário.

CúUSULA DÉCmA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidá)

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Genl da

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alineas 'a', "b'

e "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituidas a titulo de

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

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

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

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

agência e o N' da conta bancáÍia receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos teÍmos do Pregão Presencial n' 2512017 - PMNSB. Nenhum pagamênto seÉ eÍetuado a beneÍiciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçâo Íinanceira, sem que isso geÍe direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Fomecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua propsta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍica@es constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor

quanto às condições dos produtos entregues;

- Efetuar a troca imêdiata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das especiÍicaçôes contidas

na proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconeções, sem qualquer ônus para a adquirente.

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos conslanles desta ata;

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

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

Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuçáo do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na

licitaçã0.

CúUSULA DÉCffiA QUINTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6
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Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui â possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

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

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

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

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

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

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Íreqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

Í) acréscimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

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

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as paÍtês, na forÍna do disposto no paÉgraÍo 4o do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiÍcado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicaçá0,

para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem preluizo da aplicação das sanções cabiveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sÉTtMA - DAs DtsPoslÇóEs FlNAls

7
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0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata
de Registro de Preços, sem .justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

o Advertência;

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

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

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimênto incompleto ou em atraso, até o
máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçáo, além do desconto do

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

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

. Suspensão temporána do direito de paÍticipar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;
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lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0 2520í7 e as propostas das empresas classiícadas em

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

observância das disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações

pertinentes.

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licita@o.

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneíciária da Ata.

Nova Santa Bárbua, 1310712017

c
RG 5.943.184-6 SESP/PR

Prefeito Municipal

Autoridade Competente

ssato

Empresa: A G Rossato Distribuidora Me

CNPJ: 22.499.940/0001-00

BeneÍiciária da Ata

"K«,í{{;a#;#Secretária Municipal de AssHência Social- Responsável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa BiáLrbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - w*w.nsb r.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O 582017 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL NO 25/20í7 - PMNsB

O MUNICíP|o DE NoVA SANm eÁneffiA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no

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

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Preíeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em íace da classiÍicação das

proposlas apresentadas no Pregão Presencial No 25/2017 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para aquisição de cestas básicas, para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Assistência Social, conforme especificado, oÍerecido pela empresa ATACADO MARINGA

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

72.272.14910001-30, com endereço à Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259 - CEP: 87065210 - Baino: Parque

lnsdustrial, MaringíPR, neste ato representada por seu procurador, Sr. Edson Batista Ferreira, inscrito no CPF

sob n0. 908.585.659-00, RG n' 6.'l'19.411-8, doravante denominada beneÍiciária da Ata, cu.iâ proposta foi

classiÍlcada, observada as especiÍicações, os preços, os quantilativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de prEos, a eventual aquisição de cestas básicas, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificado no ANEXO l, que integra

o Edital de Pregão Presencial No 25/20í7 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. O 0rgão Gerenciador

não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quanüdades indicadas no

ANEXO l, podendo até realizar licitação especiÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em

igualdade de condiçôes, o beneÍiciário do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0

8.666/93, reafirmada no art.70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Descri detalhada dos itens ue deverão conter no lote 3 Cesta do Vale al do iten

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

DescÍição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitário
Preço total

Lote

003

1 Jb/ I Cesta básica contendo 42 itens ATACADO

MARINGA

UN 300,00

TOTAL 70.500,00

Item Descrição Unid Qtde
p0r

cesta

Valor
unit.

Valor total

1 Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem
polietileno leitoso atóxico/resistente. Pote 400 gramas.

Validade Minima de 8 meses - MARCA - CANÇÃo

Pcte 02

5 o, 1í,84
Açúcar cristal-coloração uniforme, sabor caracteristico, isento

de materiais tenosos, parasitas, detritos animais ou vegetais,

Pcte 03

12,60 37,80

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

f35,oo fo.soooo

2.



ítÉtgh

It*li,
.uÀG"Ei= ESTÂDO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
?EE

odores estranhos, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico, transparente, resislente, contendo 5
quilos. Validade Mínima de '12 meses. MARCA - D'OURO
Anoz tipo 1 longo Íino polido que contenha laudo de
classiÍicação constando umidade máxima de 14% quebrados
até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico , transparente,
resistenle contendo 5 kg. Validade minima de 12 meses.
MARCA - NUTRIMAIS

Pcte 03

14,40 43,20
4 Bolacha 'tipo doce" embalagem de polietileno atóxico

transparente, resistente, hemerticamente Íechado contendo
até 400 grs. Validade minima de 8 meses. IVARCA - RACINE

Pcte 01

4,08 4,08
5 Bolacha "tipo salgada" embalagem de polietileno atóxico

transparente, resistente, hemerticamentê fechado contendo
até 400 grs. Validade mínima de I meses. MARCA - RACINE

Pcte 02

4,20 8,40
6 Café em po tonado, moido, tlpo arábica, conilon bebida dura,

tonaçâo média, puro, extra Íorte, alto vácuo d sêlo de pureza

ABIC, embalagem 500 gramas. Validade mínima de 8 meses.
MARCA - CEREJA

D^tô 02

8,60 17,20
7 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate, pâra inÍusão

- Cx 250 gramas. Validade minima de 8 meses. MARCA -

UNIAO

Pcte 02

E.)E 10,50

8 Extrato de tomate. embalagem c/ 375 gr. Validade minima de
8 meses. MARCA - BONARE

Unid 02

3,10 6,20

Farinha de mandioca com 'biju' pacote 1 kilo. Validade

minima de 8 meses. MARCA - DEUSA

Pcte 02

4,80 9,60

10 Farinha de milho amarela com 'biju" pacote í kilo Validade

minima de 8 meses. MARCA - DOM PEDRO

Pcte 01

3,50 3,50

11. Farinha de trigo especial, pct c/ 01 kg Valdidade minima de 8
meses. MARCA - VITORIOSA

Pcte 02

2,55 5,10

12. Feijã0, classe cores, pacote 1 kg Validade minima de 8

meses4,30. MARCA - TRIVIAL
Pcte 03

7,20 21,60

Fubá de milho amarelo pacote 1 kg Validade minima de 8
meses. MARCA - NUTRINoVo

Pcte 02

2,15 4,30

14 Macanão c/ ovos tipo espaquetti ou no I pacote 1 kilo

Validade minima de 8 meses. MARCA - DA V0V0
Pcte

4,60 o ,Í\
lÃ Margarina vegetal com sal, cremosa. Pote com 500 gramas

Validade minima de 8 meses. MARCA - CLAYBOM

Uni 02

5,20 10,40
'16. Ôleo de soja, refinado, frasco c/ 900 ml. tvlARCA - COAMO Uni 02

3,79 7,58

17. Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30 mts cada. MARCA -
KARINO

Pcte 02

3,15 6,30

18 Sabáo em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços. MARCA -
BARRA NOVA

pctê 02

5,45 10,90

Sabonete sólido,90 grs, massa base, essência, corante Cl

45100 e EDTA, teor de voláteis 19%. I/ARCA - LILY

Uni 04
'1,55 6,20

20 Sal, Íinado iodado, cloreto de sódio, iodato d epotassio e anti-

umectante INS-535 (Íenocianeto de sódio) pacote de lKg
Validade minima de 8 meses. lr/ARCA - UNIÃ0

Pcte 01

1,10 1,10

Total 42
Itens
por

cesta

Valor total
p0r cesta
R$ 235,00

2
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0 prazo de ügência da Ata de Regislro de Preços será de í2 (doze) meses, a contaÍ da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa

Bárbara.

cuÚsuu QumrA- DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRn
As des decoÍrentes desta Licita correra0 r conta da uinte d 00 mentária:

cúusuLA eurNTA. DAVALTDADE oos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, e

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

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

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir o objeto reÍerido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo

fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer

espécie às empÍesas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na omnênda de alguma das hipóteses legalmente

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

cúusuLA sExTA . Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRo DE PREçoS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo 0rgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditóÍio e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos foÍtuitos ou de Íorça

maioI
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compóem o custo do serviç0. A solicit4ão dos íomecedores para cancelamento dos

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

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

- por iniciativa do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condição de habilitaçâo ou qualiÍicação tecnica exigida no processo licitatório;

- por razôes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicâdas;

- não cumprir as obriga@es deconentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamenlo do preço registrado, nos

J

D0TAÇOES

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de

recurso

Natureza da despesa Grupo da Íonte

3020 09,001.08.244,041 0.2034 3,3.90,30.00.00 Do Exercicio

3240 09,002.08.244,0430.2036 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3245 09.002.08.244.0430.2036 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266'8100, X - 86.250-000
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casos previstos, seÍá feita pessoalmente ou por coíespondência com aviso de recebimento, iuntandGse o
compÍovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnMA - DAs oBRtGAçoES DA BENEFtcÁRh DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Manter-se regular (documentaçáo obrigatória nâo podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de
Registro de Preços;

- Fornecer produto de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços, a partir de emitido o
empenho e dado conhecimento ao fomecedor interêssado;

- Responder por todo o ônus referenle à entrega do objeto, tais como, Íretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorentes da aquisição do objeto;
- EÍetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitaçã0, que estiver Íora das especificações

contidas na proposta, ou em que se veriÍicarem vicios, deÍeitos ou inconeçõês, sem qualquer ônus para a
adquirente;

- Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substitui-lo, quândo o
mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessáÍios ajustes ou repaÍos sem ônus para a Prefeitura, no prazo

máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da

Prefeitura;

- 0 licitante vencedor Íicará obrigado a:

- Entregar o objeto nas condi@es, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

- Não contratar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado;

- Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver prévia autorização da

Administração da Prefeitura;

- Para os mâteriais e ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo remanescente a partir

da data de entrega não poderá seÍ inferior a 80% (oitenta por cento) do pÍazo total da validade;

CúUSULA oITAVA - DAS oBRIGAçÔES Do MUNrcÍPlo

CabeÉ a Prefeitura:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às dependências da

Prefeitura, para a entrega dos produtos referente ao PÍegáo Prêsencial No 2512017;

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

beneÍiciária da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma Íísico definitivo da entrega dos pÍodutos, apÍesentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as oÍientaçÕês passadas pelo Orgão

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

- solicitar que sejam substituidos os produtos, que não alender às especiÍicações constantes no ANEXO l.

GúUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA AOUISIçÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÔES DE

FORNECIMENTO

As aquisições dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autoÍizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de Íomecimento, sua reliÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgáo requisitanle.

CúUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

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

emitido pela PreÍeitura, caso a entrega não seja efeüvada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.81 00, E - 86'250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvwrv.nsb.pl4g!.b!
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PREFEITURA lvluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
EStnoo oo paRaltÁ

para o proximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e
neste edital.

cúusull oÉctttA pRtMEtRA. Do LocAL DA ENTREGA

A entrega deveÉ ser Íeita na Secretaria Municipal de Assistência Social em horário comercial de segunda a

sextajeira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mêrcadoria, Íicando a prefeitura isenta de

quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega, 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 Divida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive os créditos tributários relaüvos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a', "b'

e "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, â terceiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao

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

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

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

agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 l/unicipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes â multas, indênizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 2512017 - P[/NSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍ]ciária

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

rea.iustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (âo) obedecer às seguintes exigências:

- Fomecer produtos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

, Assumir inteira responsabilidade pêla entrega que êfetuar, de acordo com as especificaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor

quanto às condiçoes dos produtos entregues;

- EÍetuar a troca imediata dos produtos entrêgues, objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas

na proposta, ou em que se verificarem vicios, deÍeitos ou inconeçÕes, sem qualquer ônus para a adquirente.

A beneficiária da Ata fcará obrigada a:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

5
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CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTo

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea'a', da Lei Federal 8.666/93; DeÍlnitivamente, nos termos

do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgáo Gerenciador a devolução

dos produtos, se estes não estiverem dentro das especiÍicações exigidas na licitação conforme especiÍicaçoes

neste Pregão Presencial em especial o seu ANEXO l. A assrnatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em

outros documêntos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua

conÍirmaçáo deÍinitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos produtos, relatórios

ou outros documentos que se Íizer necessário.

$
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PREFEITURA N{UNICIPAL
21i,NOVA SANTA BARBARA

ESTADo Do PARANÁ

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

licitaçã0.

cúusuLl oÉcruA eutNTA- DAs sANÇôEs ADMtNtSTRAT|VAS

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

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

legais pertinentes, poderá acanetar, isoladâ ou cumulativamente, nas seguinles sançÕes:

. Advertência;

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

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

. Multa de 0,3% (zero vírgula tÍês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, atá o

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

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de Íomecer à Administraçãr: Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

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

deíesa.

A aplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por evenluais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciáÍia da Ata,

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

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançôes cabiveis, sejam estas administrativas ou

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

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

Í) acÉscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãede-obn no mercado;

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

Município.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 4o do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiÍicado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusaÊse a cumpÍir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçã0,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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.11PREFEITURA ÍVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçoes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançôês cabiveis previstas neste Edital.

cúusull oÉcrme sÉrme - ols DrsposrÇôES FrNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Presencial No 2512017 e as proposlas das empresas classificadas em

ordem crescente respecüvamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão rêsolvidos com

observância das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 ê demâis legislaçóes

pertinentes.

cúusuu oÉcttvtA otTAVA - Do FoRo

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

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

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

representantes das partes, Orgáo Gerenciador e a beneÍiciária da Ata.

Nova Santa Bárbara, 1310712017 .

z
nc

RGn 5.943.184-6 SESP/PR

Prefeito Municipal

Autoridade Competente

.,- Ãson Batista Fenein/ .,./-/
Empresa: Atáóado Maringá lndustria e ComeÍcio de Alimenlos Ltda

CNPJ: 72.272.149/000'l-30

BeneÍiciária da Ata

O,, o,n'1 Q&\t.* K- 'LÇ-
Giand$odrigues da Costa Kondo

SecÍetária Municipal de Assistência Social - Responsável pelo acompanhamento da ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Poder
Executivo

Ano V

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

l. Atos do Podsr Executivo
PORTARTA N.o 085/20r7

O PcÍeito Mundpal de Nova Sanla Báóara, no uso de suas atÍibuiFÊs legais e regimentais, e conforme disposio na legislaÉo d€ste Município, resdvs:

EXO}IERÁR

&t l'. Foa exoneEda a sla. SHEILA DA SIwA SAt{TAilA, poÍbdoÍa do RG no 8.531.0291 SSP/PR e CPF n255.755.18&09, do caÍgo de CONSELHEIRA
TUTELAR, lotada na SecÍBt8rh de Assistêflcia Social da PreÍeituÍa Municipal de Nova Ssnta BáÍbaÍa.PaBná, coníoÍme iníoÍmaÉo do CMOCÀ

Art f- Esla poÍtaria snta em vipr nesb data, rerogadas as disp6iFes em contsdÍio.

Regi§tB,6€, pnuhue§€ e qrmpràse.

Nova Santa Móara, 06 de julho dB m17.

*ic Kondo
Preleito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.' 57/20í7 - PMNSB. REFERENTÉ AO PREGÃO PRESENCIAL N" 25/2017 - PMNSE

oB.jETO - Registro de proços pâra evootualaquisição de cestas básica§, para supriras necessidad€s da Secretaíia Municipaldê Assistêncla Social

VALIDADE DA ATA: í3/0mU7 a121012018.
BErEFtcúRtA DA ATA: A G RossAÍo DtsÍRtBUIDoRA itE
CNPJ sob Íf. 22.499.940/0001{0
Rua Luiz CaÍlos Zanni, 4095 Â - CEP:86200000. BâÍro: Pq lnduslíial 5, lbipoíãPR
RESPO SÁVEL JURÍDrcO: GabÍiet Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

E DO OBJETO E REGISTRAOOS

OTAL

dos lotê 1 20

Item DescriÉo unid Qtde por
c€§la

Valoí
unit.

valor
total

Agrcâr (rislal-coloraçào uniíorne, sahoí ca.act€díico. isento de mateÍiais toÍrosos, paGsíás, dêtitos animais oú vegetais,

0doÍ6 est'dnhos, acondicixEdo em embalag€m de polieüleio atoi@, hânsparcnle, le§stente, conbndo 5 quilos. Validade

Mínim 12 írêsês. ltiÂRCA - oOCE SUCAR

Pcte 02

12,55 25,10

Aroz lipo I loÍgo íio polido que coíllênhâ hudo de dassificação consbndo úmidade ÍrÉximâ de 14% quebÍados até 9,5%,

embahqem d6 polieülêno atóxico , lransDarcnle, rcsislento contendo 5 kq. Valilade Minima 1 2 mêses. MÂRCÂ - TUQUINHA

Pcle a2

14,31 28,62

Caíé êm É brado, moklo, liro arâica, cooiho bebila dura, brâÉo médh, pJÍo, exlra bde, a[o váqlo d sêlo de purezâ

ABIC, êmbahgem 500 arêmâs. Valk ade Minima I meses. I,ÂRCA - CEREJÂ

Pcle t2
8,64 11.28

Chá mate - blhas e talos tostados de êíva-mate, pâÉ intusáo - cx 250 qramas. Validade Minima I meses. MARCA - 0 MILLE Pcte 02 5,23 10,46

Farinha de mandio{a com 'biiu' pacote 1 kilo valiladê Minima de 8 mêsês. ltlARCA - lü,lAFlL Pcte 02 4,83 9,66

Feiiáo, dâsse .ores. oacole 1 kilo Validade Mínima 8 meses. MARCA - CoRAD INHO Pcte 02 7,23 14,46

Fubá de milho amarclo pacote I tilo Validade Minima I íneses. MARCA - NUTRINoVO Pcle t2 2,30 4,60

MacaÍÍáo d olos Iipo espâqueti ou n0 8 pacote 1 ki,o valijade Minima de 8 mesês. MARCA - 0'M ILLE Pcte 02 4,74 9,48

iFo de sojâ. rcfimdoJÍas@ d 9oo mt. MARCA - cocÂlt4AR lJn 02 7.52

Sal, fnado iÍado, doÍelo de sódio, lÍâlo de poüssio E anti-uÍnectante lN$535 (ÍeÍocianêto de §ôdio) pacote de 1 Kg Validadê

MiniÍE 8 meses. ITARCA- POP

Pcte 02

1,26 2.52

Totâl 20 llens
por c€sta

Valor
total por
cesta Rl

129,10

Dlárlo Orlcial Elet ônlco do l,lunicÍpio d€ Nova Sanla
Buá: Wâltrêú! Elttencouí d€ MoÍâÊ§ n222 _ C€drc

Fo.!drâI: (43) 3C66{100
E-trÉil: dânooliaal@n.D-F gov.b.

$wr.nEb.P..gov.b.
tirprÍrsbp.{ov.b.&oirlnrâíEpr€ÍEa/tIarô{fi oal-€lotüico.doe

od5dlb s§§ir.(,o po. Caô'i(ádo Digd - Noí! Sa.b
SLb.lr Meôrâ Uri&dr 9556iWm1O - rC §EAAST -
Sll. dEücn* a errü. d..d. qi. vEr&.ó âlü.à. Ô
ra: hBri!ô.Fgovüi!(xbltrEPrtla./tli.ffial

Sanla Bárbara, ParanáNova Ouinta-Íeira, 13 de Julho dê

ITENS

Item ftd,go do I Oes{ÍiÉo do produto/serviço
produto/seryiço I

Unidade d€

medida
0uânüdâde Preço tobl

Lole 001 1 7m lcesra básica @nlendo m itens DIVERSÂS UN 200,00 129,70 25.940,00

l.ore 002 367i lcosra Msica conl€ndo 12 itons 100,00 23.850,00

49.790.00

Bárbara

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paranâ

Eric Kondo - PreÍeito

Lole

I

]õr/ERsASf uNIr | 23s,50

I
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nler n 42 itens

,J

20.

Itêm DêscíiÉo Unid Qldê por
cêsla

Valoí
unit.

Valoítotal

Âdoçolatado om É insbnláneo, ühminado, embahg em polietileno leiloso atôxico/í6sislente. Pote 400 gramas. Validadê
Minimâ dê 8 Íi€ses. MARCA - LA RENo

Pcte 02
'11

"2 
28

2. caraderislico. isênto de Ínaleüis leíosos, paíasihs, dehtos aninEis ou vegeláis,
odores est'anhos, acondicbnado €ín embalagêm do polieüleíb alôxico, transparente. Bsistênte, cooleÍüo 5 qujlos. Valilade
Mlnima de 12 meses. irÀRCA - DOCE SUCAR

Agrcar aristalcoloraÉo unibÍÍle, sâboí Pcte 03

12,62 37.86
3. que coí rnha hudo de dassificaqão úrslándo umljâde íúnÍna dê 14% quebÉdos ete 9,5%.

Vâlliade miniÍnâ de 12 íneses. MÀRCA - ÍUoU|NHÂ

ÀÍoz ti» 1 bogo fino poho
rcslslenle conlendo 5âtóxicoCeeIrba

Pcte 03
14 49 43 T

4. Bobôa lipo doce'êmbâlâgsm de polieülêm âtoxico lrônspaÍ€nh, íesislento, hemêítcaíÍ}ênb íedrado contrndo alé 4OO gÀ.
Valftrads mÍnimâ ê I Ínesês. MARCA - LUAM

Pcle 01

413 4 13
5. Bdada 1Ípo sahadâ' êmbalagem de polielileío âlórico hanspalente, íe§slenle, hemeítjcâmenle íeóado conlendo ate 400

Valkiadê minima de E Ínesês. MÂRCA - LUAII
Pcle t2

4,42 8 5.1

ô. Café em É tonado, ínoído, tpo aÉbic€, conilon bebida dúÍâ, loÍâÉo média, puro, êxtE íoÍte, alto váqlo c/ sêlo de pu.ezâ
Validâde minima de 8 meses. MÂRCA-CERÊJAABIC. embâla Ín 500

Pcle a2
8,69 17,38

7 Càá mâte - h$âs ê hhs tostedos do êrvafiâte, paíá infusáo - Cx 250 gíames. Vali{rêde miniíia de I Írasês. ti,tÁRCA - D'MlLIE Pcte 12 521 10,42
8. Validâde minima d6 8 meses. MARCÂ - PREoILECTAExtrato de tomâte. emba d 375 Und a2 3,r9 6,38
s. Faíinha de mandioca com i kilo. Validade minima de 8 mesês. MARCÂ - AMAFIL Pcte a2 4,86 9,72

10. FaÍinha de milho amarch com 1 kilo Valiiade mínimâ de 8 moses. MARCÂ - D MILLE Pcte 01 3,63 3.63
11 FaínÀá de d01 VaHidade minima de 8 meses. MARCA -VffoRlosÂI Pctê t2 2,65 5,30
12. cote 1 Validade minima de 8 mêses. MARCÂ-CoRÂo|NHOFê classe Pcte 03 7,27 21,81

13. Fubá dê milho amarelo Vâlidâde minima de I Ínês€s. MARCA - NUTRINoVo1 Pcte 02 2,31 4.62
14. Macarão d ovos ti oun08 1 kilo Valklâde minima de I meses. MÂRCA - D'MILLÊ Pcte 4.76

15. com sal. cremosa. Pote com 500 Validade mínima de 8 meses. I,iARCA - CoAMOna Un a2 5,26 10,52
16. refnado, fíásco d 900 ml. MARCA -de Uni 02 3 78 7 56

17 com 04 Íolos de 30 mts cada. MARCA - SIRIUSth ent@ Pctê 02

Sabào em scom5 BARRA NOVAG a2 5,45

teor de loláleis 19%. MARCA - SoFÍSabonete solido, 90 l§, massa base, e§ência corante C|45100 e E Uni 04 1 62 6 48

Sal, finado bdado, doleb dê sódio, iodato d epolassio e anli{mectants 1N9535 (ísÍÍocjanelo de s&io) pacote de 1Xg
Vâlihde míni0E de 8 mes€s. MARCÀ- POP

Pcle 01

1,30 1,30

Total 42 ltens
por cesta

Valorlotal
porcesta
Rt 238,í)

ETÍRÂTO OAITÀ OE REGISTRO DE PRÉ

oB.jEÍO - Rggislro de preços para evêntu.l aquisição do cê.tas básicas, paía supriíâs íocossidadês da Secretãíiâ Municipâlde Assistência Social.

VÀIIDADE DÂ ATA: l3i 07 n017 e 17h7 n|1e.
BENEFEúR!À DÀ ATA:ATACADO TARINGA INOUSTRIA E COMERCIO DE ALIHENÍOS LTDA
CNPJ sob no. 72272.1490m130
Rua Pioíeio Pasdoal Loíencet, 259 . CEP: 8706521 0 - Baiíro: Paíque lnsduslrial, Maringá/PR

RESPONSÁVEL JURíDEO: GabdêlÂlÍleida d6 Jesus, OAB/PR n'81.963.

ESPEClF DO OBJEIO E REGISÍRADOS

rn do Vale o12
.tem

Oiário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

IÍENS

Prcço
uniláÍio

Pí6§r lohlCódigo do
píodulo/sÊíviço

oês.JiÉo do pEduto/§oNiço MâÍcá do ooduto lunkiade delQüanüdade' I m*ioa I

Lote 003 1 3671 Cesla básica coitendo 42 itens ATACÂDOMÁRINGAIUN FM,M 235,00 70.500,00

TOTAL

Descriçào Unid Qtde por
ce3la

valor
unit.

Valoí tolal

Pcte 02

5,92 11,84
AdEcolatdo em É insbnürneo, vitamhado, embalagem polietileno leitoso al&icdrc§stente. Pote 400 gÍamas. Validade

Mini,nâ de 8 mesês - MARCÀ ' CÂNÇÂo
Pcte 03

12,60 37,80

ÀSrc€r rÍislaleloração unibme. sâbor caracle süco. isenlo de rnateÍiais hÍosos, paÍasitas, delíitos animais ou vegghis,
odorcs est'aílhos, acondiciooâdo em embahgêm dô polieüleno alóxico, llanspâíente, íesistente, contendo 5 quilos. Valihde
Minima de 12 mes€s. MÁ.RCA - D'OURO

Pcle 03

14.40 43.20

AíÍoz tpo 1 loírgo fno polido qu€ conbnhâ laudo de classifcaÉo conslando umidade ÍÉximâ de 14% quebrados alé 9.5%,

embalagêm do pollelileno alóíco , ransparent€, rcsislente coflterdo 5 kg. Validade mÍnima de 12 m6ses. MARCA -
NI',TRIMÂ]S

Pcte a1

4,08 408
Bolaúa 'üpo docê'embalagêm de polieülêÍrc atóxico transpaÍrnle, resishntê, hem€nicamente íeôado conlendo âté 400 grs.

Valdade miniÍta de I ÍEs6s. MÂRCA - R CINE
Pcle 02

4,20 8,40
Bolacha lipo salgadâ' embalâgem ê poliêüleno âtóxico lranspareÍrte, íesislente, hêÍEíticarnente ledEdo clntendo alé 400
grs. Valk adê minima de 8 Ínesês. lrÂRCA - RACINE

Pcte c2

8,60 17,20
câÍé em po torado, ítoído, Ípo arábica, conilon bebida durá, toÍràÉo íÍÉdia, purc, eíÍa tortê, alto váolo d selo de puÍeza

ABIC, embalao€m 5(rc qrâmâs. Validads míÍrima de I íÍÉsês, MARCA - CÉREJA
Pcte 02 5,25 10,50Validâdê minima de I meses. MÁRCA - UNIAoChá male - ldhas e blos loslados d6 eívafiata, para infusão - Cx 250 gÉírás.

Und a2 3,10 6,20Extrato de tomalê. êmbâhgêm d 375 gr. Valirad€ miflima de I mesês. MARCÂ - BONARE
Pcle a2 4,80 9,60FaÍinha de mandioca com 'biiu'pacotg 1 kilo. Validâde minima de I meses. MARCA - oEIJSA
Pcte 01 350 3,50Fãínha de rÍlho amalela com 'biiu' pacole 1 kilo Vatuade minima de I m€ses. tvlARCA - DOM PEoRO
Pcte D2 2.55 510Fadnha ê tito es0€.jal, ocl ci 01 kq Valdidade mlnima dê 8 mesês. irARCÀ - V|ÍORIOSÂ
Pcte !3 7.20 21.60F€iiáo, dass€ corcs, pacole I k0 Vâliradê mínima de 8 rnesês4,30. MARCA - TRlvlAI
Pcte 02 2.15 4,30Fubáds milho aÍnarcb pacote í kg validad€ minima de I mes6s. MÂRCA ' NUTRINOVo

Pcle 02 4,60 9.20pacote 1 kilo Valkjâde miniíírâ de I meses. MÂRCA - 0A VOVoMacáÍráo d ovos ÜDo esDáquettj ou no 8
5,20 10,40Potê com 500 gGÍnas Validadê mÍnima de I mesês. MÂRCA ' CTAYBOMMaÍqanna veqelal @m sâ|, cÍemosâ

Rur: Welíí6&) Biltencouí de Moaês n" 222 - Cenlro
FondFax: (43)326ffi100

E môll: diaíiooricral@nsb.pí.gov.br - Slta: wsw.nsb.pí.gov.br
www.lrânspaíênciâpaíanâ.com.br/doênsb
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Ôleo de sota, rofinado. frasco c/ 900 ml. MARCA - CoAMO unr a2 3,79 7,58

Pap€lhigiáni.o, pde com (N rolos de 30 mts cadâ. MARCÂ - KARINO Pcte t2 3.15 6,30

Sabtu em pedÍa, oacotes com 5 (.inco) Dedacos. MARCÀ - BARRA NOVA pcte a2 5,45 10,90

Sâbonele solido, 90 qÉ , massâ base, essênoâ, @.ante Cl 451t10 e EDÍÀ teor dê volátêis 19"/". MARCA - LILY Un 04 1,55 6.20

Sal, finado iodado, doíeto de sodio, idato d gpolassio e ânlirmeclante lN$535 (ÍêrÍocianelo de sódio) pacote dê íKg
Valilâde miníÍna de 8 ÍrÉses. IúARCA - UNIAO

Pcte 01

1,10 110

Total 42 llens
poícêsla

Vãbrtotãl
por cesta
Rt 235,00

u§EESÃ-DElEu/E9-vJ1 ro11

De acordo com o procedimento administ-aüvo instaurado pelo Municipio de Novâ Santa Bárbara, objeto do protocolo no 6,112017, reÍeíente- ao processo de

dispensa de ticitação, pala CoNTRATAçÃo DE PROFTSSIONAL PÀRA ELABORAçÃo DE PSCIP - PtALO DE SEGURÁNçA COi{TRÁ lt{CÊNDIO E PÀNICO, coníoíme

solicilaÉo feita pela SecÍelaria Municipal de ÊducaÉo, Esporte e Cullura, e s€ndo atendidas as noímas l€€ais peÍtinenles ê na Íorma dos artjgos 24 e 26 da Lei 8666/93 e

posteriores alteradas, caracteriza-se a íeferida dispensa de licjtâÉo.

Novâ Sântâ Báóarâ PR. l3/07i2017

*ic Xondo
PREFEÍTO MUNICIPÂL

coNcEssÃo DE D|ARIA N'í96/2017

O Peíeilo do Munic{pio de Nora Sântâ BâÍbala, Estado do Paraú, usãndo das atribui@s que lhe são conÍeddas por Lor, lendo em visla as Leis Municioah no 809n016 ê no

Ul2ql!, bem coíno, lnsbuÉEs tloímalivas do ÍÍbunalde Contâs do Eslado do Patrná, CONCÊDE DlÀRlA(S), como segue:

^ívldon
Ígo:

rocrstarialDopôdâmênlo
ouanddadê de Dláíh!:
Valor (Rl):
Dostino:
Obiotivo da Vl.g.m:

RO6ÉRD BAIISÍÀ DOS SA TOS

Xoúoúb
Saúdo
20 (vinto)

Rl ttr0,00 {S.bcentot R€ale}

DtvÊRso3
SollcltÉo do diária ao ltotoristr ROGÉR|O BAIISTA D0§ SA TOS para c!3le.r dê3Pê§.§ coín alimenta§áo quando em

vlãg.m íort do llunicíplo s 69ívlço do Fundo llunhip.l da Seúirê.

$$fn017
il20E/2017

ER|C r(Or{DO

PÍeísilo Municjpal

cot{cE§sÃo 0E plÁRrA No t97/2017

O PÍeleho do MunbÍpb de Notã Sânb BáóaÉ, Estado do Pâiaú, usando das atibuiF€s que lhe sáo cooÍe jas por L€i, teído em üstâ as Leis Munidpais no 809201 6 ê no

1zl4l1!. bêm .oíío, lnstuÉes tloímativas do TÍbunal do Coohs do Estado do Parôú, CO'ICEDE DlÀRl4S), como sêgue:

EENEDITO BÍÍTENCOURÍ DE ARAÚJO JÚNIOR

Hotorista
S.úd.
Rt 100,00 (C€m Rsais)
CURMEA.PR
SOLICÍTAçAO DE OIARIA AO OTORISÍA EETIEDÍIO BITÍENCOURT ÀRAUJO JUNOR O OUAL LEVARÂ A PÀCIEIITE ANGELA MARIA OA

§ltyÀ t{A 0ArA 0E 07 DE JULHO 0E 2017, t{O A BULATORTO CAJURU PARA CONSULÍA ilEDlCA ESPECIÂIIZADA NO 0lA í0 DE

JULHO OE 2017, NA CIOAOE OE CURMBA.PR. E O RETORNO DO MOTORISTA ACOI{IECERA iIO DIÀ 07 DE JULHO.

í3n7/20't7
.,.09n011

ERIC KONDO

Píeíeito Muniqpâl

S9ÍYldor:
C.Í!o:
S€cr€taíla/DepaÉamcnto:
Valor (R3)r

Oo3lino:
Obj€dúo da vlagsn:

Dab do Pagamento

^{o do Pagamonto:

O PíeÍeito do Municípb de Nova Santa 8âóara, Eshdo do Pacú, usando das aüibuiF€s que lhe sáo cooíeÍlhs por Lei, bÍdo em visla as Leis Municjoais no 809201 6 e no

ZZl40l§, bem cono, lnsbufi€s NoÍÍnativas do ÍÍibunal de Conhs do Estado do PaBú, CONCEDE o|ÀRIA(S), coíilo sêgue:

coNcEssAo DE otARtA N"'198/2017

ERIC KOIIDO
PÍehito
Gabinôtê
R$ 700,00 (SêtêcentG Reâls)

CURMEA.PR
soucÍTAçAo 0E orARlA Ao PREFEÍIO EElgI9lp9 PARA CUSTEAR DESPESAS COÍ{ VIAGEM A CURmBA+R NO DrA 12 DE

JULHO DE 2()í7, PARA COMPROMISSO JUNÍO A FUNASA E REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTIçÀ OO ESTADO DO PARANA
PARA ÍRÂÍAR DA C0NSÍRUç40 DO tl0v0 FORUM DA COMARCA, E O REIORNO AS 20:00 HoRÂS DO DIA 110E JULHO DE

2011.
13/07n011
123512017

ERIC I(ONDO

Preíeito Municipal

SeÍvidor:
Calgo:
Sêçrêhria/Dspartamento:
ValoÍ (Rt):
Destioo:
objsüvo d. Viagem:

0ala do Pagamonlo:
No do Pagamênto:

ll . Atos do Podêr Logislativo

lll- Publicidade
Nào há a dala.

Não há publicâçoes para a píesente data.

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Welíí€do Bitt6ncourl dê Moíaes n' 222 - Centro

Fonêr'Fax: (43) 326&8100
E{nâil: diaÍioofi ciâl@nsb.prgov.bí - SiL: www'nsb.pr.gov.bí

www.lranspar€nciapaÍana.com.br/do€nsb

oôta do Pagamento:
l{o do Pâgâmênlo:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ PARÀNA

TERMO DE ENCBRRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL N" 25I2OI7

Aos 02 dias do mês de agosto de 2017,lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Presencial n" 2512017, registrado em 12106/2017,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao n" 276, que corresponde a este termo.

lEkiní Cristirro t [os Santas
Responsável pelo Setor Licitações

Rua WalfÍedo Biltencoun de Moraes n'222- Centro, Ione 43. 326ó-8100, CEP - 86.250-000 Nova Santâ UáÍbarq Paraná

- E-mail - Iicitacao@4sLDr€Qtlb! . wrvw.nsh.pr.Sov.br
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INS 202 e enzimâ lâclase. Não Contém Glúten

Lcie 0C1 716 Faiflha de lÍilo espêcial d 5 Ks PÍoduto composlo de lm% tuÍinha
especjal pãíã coírsríro, obtdo âtraves dâ !Íúagêm de tigo

uêcidâ coín lem e acido Íôlico. Conlém Glúlen.

anm;e a PCTE 407 00 8,28 3.369 96

Lote 001 57 164 Feijáo lipo 1 lsento de mateÍiais leÍrosas, paÍasihs deüitos animais ou
vegelais e odoÍes estrânhos boloí e umilade, embalagem de polietileno,
atóxiao, haíspaíenle. íeshtenle, d 1 kg

EÍaiÍn PCTE 2.493,00 3,30
(Rêvisào de

plesrs Rt 1,9 1)

8.226.90

719 Gdaüm eín É SâboÍ a definií. Embahem dE5 gÍôínas, caixa com 36
unidades.

Ala a,a CX 125,00 26.35 3.293.75

Lotê 001 70 5266 logurte com polpa de írulas Sabor coco e morango, 5409r. Bandeja com
6 unidades. Contem glúten.

Fnmesâ UN 50,00 3,40 170,00

Lote 001 71 5262 logurte integÍal saboí morango lngíedientes: Leite inEgÍal. píeparado de
morango (morêngo em pedaços, írul6e, água, amiJo modifirádo,
aíoma mfuÉl de moÉngo, @ranle nafuaal caímim e @nseívânb
soóato de polássio), leile êm É intêg.el, ÍerÍn€$los lácteos ê misluÍa
de estabilizantes e espêssantes (concenlEdo prolóico de leite e soío do
leile, amlro modiÍicado, espessânle pêctina citic€ e eslabikzânle goma

uar). Nâo contém glúten

Fígáo 1.300.00 315

Lore C0i 17 4358 Liítguicâ, lipo loscana Preparada coín came íÉo misla, touciího ê
ondimentos com aspêcto noÍmal,fÍme,sem umdade,náo pegaiosa:

isenta de sujüades,parasilâs e laÍvas manlidâ em IempêÍafurà e
rcfrigeÍaçáo adequada; acondicjonada em saco de polietjlêno.

Fre ê (G 1.874,00 10,50 19 6i7.40

Lole 001 83 117 Maionese Fíasco plástjco emulsão qêmosâ obtda @m ovos e óleos
vêgehis com @ndimenlos, subslancja comêstivêl sêm coíanle, 5m gí

Soya UN 194,00 2.94 562,60

Lo:e 0C I 96 Oleo de soia. Embalagem FEÍ coole0do 90oml Coamo 1.830,00 3.20 5 856.0J

Lcie 0c1 104 6114 Pirulito doce de ííubs. Embalado individualínenle. sâboí moràngo pêso

unitáÍio de 15 gramas. EntEga em pacotes com 50 unlladês.
PÍodasa PCTE 95,00 4.88 463.60

71{ RefÍigeGnte 2 lilros Faído com 06 unidades - Âgua gasêifcâda, aqrcaí
e exlrato vegelal de guaraná. amma nabaal, addulanle: àcido cit ico,
conseÍvadoíes: soôato de polâssio e benzoab do sodio, coÍanle:

EraÍnelo tpo lV.

Guaraluba FD 125,00 19,15 2.393,75

Lote 001 113 4310 RêftúeÍantê 2,5 libos - tudo @Ín 06 unidades AnlaÍcllcá ID 110,00 3.586,00

Lote 001 120 734 Salsiáa Camê mecanicamsnte soparada do a!€ o suino, água,
proteína de soja, sal krado, arnijo, íegulador d6 acidez, glicose,

esbbifzaote, cddimentos natrÉas, coíante natrGl. anlioÍdante e

coflseruanle.

Fngosai KG 330,00 8,20 2.706,00

TO]ÂL í43.088.06

.ole 001

- PMNSE

OBJETo- Rêgist.o de pcços pâra êvenlual aquisição dê cêstas b&ies, para suprirás necêssidâd8 da Searehda Municipal de Àssisté[ciâ Social.

VALIDADE 0A AÍA: í3,07i20'17 a 12Mn018.
BENEFtcÉRtA DA ÂTAi A G RossÀTo 0tsTRtBUtooRA ME

CNPJ sob nô. 22.499.940/0001 .00

Rua Luiz Câíos ànni, 4095 A - CEP: 86200000 - Baiío:Pq lnduslnal S, lbiporà/PR
REsPoxSÁVEL JURíD|CO: GabnetÀrneida de Jesus, OAB/PR n'81.963.

cte 001

ESPECIF DO OBJEÍO E REGISTRADOS

dos itens deverão conteí no lole 1 sEm ais conlendo 20 iten

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

10

TENS

Lotê ltêm Codigo do
prcduto/set!iço medid8

DescriÉo do pmdlto/se&iço Preço !n táíio

1 7ôC Cêstâ básicá contendo 20 ilens 2!0 00 129.70 25 94ú 0C

Lole 002 1 3671 Csstâ básica conlendo 42 itens D VERSAS UN 100 00 238 5) 23 850 0C

TOTAL 19.790,00

lern Des.ricáo Unid Qlde por césla Vâlor unrt. Vaicrtotel
Aqrcaí cÍrslalobc@ unifu.Íne, saboí caradêíí§ico, isênto de ÍÍateÍiais leÍÀs6, parasitas, delrihs aôimais ou
vegebis. odorcs êsiranhos, acoidicftrado em erüabgem ê poiieüleno a(ixiao, úanspaÍente, íesistênle,
conlendo 5 qulbs. Vali,adê MínjÍna 12 mesês. MÁRCÁ - DOCE SUCÂR

Pcte a2

12.55 25.10

2

28.62

ArÍoz lipo 1 bngo fino polido que conbnha laudo dê dassifcãFo @nstando umilads máxima de 14% quobrados

até 9,5%, embâlasêm de poli€tileno âtóxico ,lÍanspareots, resislente conbnô 5 kg. Validade Mínima 12 meses.
MARCA - TUO(JINHA

Pcle 02

14,31

Cafê em É tona&, íÍúido. lipo ânábi.a, coniloo bêbkla duÍa. !xÍaçá, rnédia, puÍo, ext'â íorte, allo Éq:o d selo
de OuÍeza ABIC, €mbalaaem 500 qramas. Valijadê Minima I meses. MÂRCA - CEREJÁ

Pcle 02
8 ô,1 17.28

,1 Pctê 02

10,46
Chá mab - tollas e hlo6 toslâdos de eíva{âb, paÍa infusáo - Cx 250 graÍras. Vâlirâde Minima 8 ínesês
MARCÂ - O'MILLE

Pclê 02 4.83 9.665. FaÍinha dê Ínândioca com 'biiu' pacote 1 kilo Validade Minima de I meses. MÀRCA - AMAFIL
Pcle a2 7.23 14 466. Feiiáo, classe corê!, pacole 1 kilo Valirade Minima I meses. MARCÀ - CORAoINHo

a2 1611Fubá de milho anaíelo pacotê 1 kilo Validade Mínima 8 ínêses. MARCA - NUTRINOVO Pciê

a2 4.74 918MacaÍáo c/ ovos lrpo esoaauetli ou no 8 oacole 1 klo Valijade Minimâ de I mesês. [,{ARCÂ - D'MILLE Pcte

02 :76 1.52UniÔbo d6 soia. reÍn do, hasco cJ 900 ml. MARCÀ - CoCAi{AR

1,26 2.52
Pcle 02Sal, finado iodado, clorelo de sodio, iodalo de polássio ê antiumectante INS-535 (Í6Íroêâneto de sodio) pacotê de

1Kg Validádê Minma I meses. MARCA - POP
Vâlortolal
por cesla
R3'r29,70

20ltrns por
cesta

Tolâl

Fua: Walkedo Bitloncourl c,e Morâos n'222- Ceílío
Fone/Far: (43) 3266-8Í00

E{nail: diaÍjooticid@nsb.prgov.bÍ - §ilê: www-nsb.pí.gov.bí
www.lÍansparenciaparana.com.bíldoensb
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Nova Santa Bárbara - PR, 18 de Dezembro de 2017 - Diário Oficiat Elekônico - Edi$âo: 114212017 _lgl 2?8
delal itêns ue lote 2 42 iten

16

17

OBJEÍO - RegistÍo de preços paía eventual aquisição de c€stas básicas, paÍa suprirâs necessidades da Sêcrêtaria Municipal de AssisGncia Social,

VALIDADE DA AÍA: í3/0712017 e 1,i07n018.
BEiIEFICIARIA DÂ ATA:ATACAoO MARII{GA INDUSTRIA E COIíERCIO 0E ALlitENÍOS LÍDA
CNPJ sob no. 72.272.'149/0001-30

Rua Pioneiro PâschoalLorenceti, 259 - CEP:87065210- Bairro: PaÍque lnsduslrial, MannqrPR
RESPONSÁVEL JURÍDEO: cabdelAlmeida de Jesus. OAB/PR n" 81.963.

ESPECIFIC O DO OBJEÍO E OS REGISTRADOS

TOTAL

10

11

Diário OÍicial ElêtÍônico do Município de Nova Santa BáÍbaÍa
Rua: Welrodo Bitlencourt dê Moraes n' 222 - CanÍo

Fon€/Fâx: {43} 326à81 00
Eflall: dia ooÍiclal@nsb-pÍ.gov.bÍ - Site: w w.nsb.pí.gov.bÍ

www.líansparefl ciapaÍane.com.b,í/doensb

llErn Descriçao llrd 01dê poÍ
cêsta unil.

Valor total

T Âóocolalado em É
Vâlidâde Minime dê I

insEnlâneo, ülaminâdo, embalâoêm polblileno leitoso atóxico/resslente. pole 400 gramas.
Írosês. MARCA - LA REND

Pcle i2
6,14 12,28

2 Açucár crislal{lorâção uniÍoíme, sabor camcteÍí
vegehis. odores eslaanhos, a@ndicionado êm em

stico, isenlo dê mâleÍiais leÍosos, paÍasilês, detntos animais ou
balagem de poiietileno alórico, lranspaÍênte, Íesislentê, conlendo

5 quilos. Validade Minimâ de 12 meses. MARCA - DoCE SUCÀR

Pcle 03

12,62 37.86
3 AíÍoz lipo 1 longo fino polido quê conlenha laudo de dassificáçáo constando umidade máximâ de 14% quebrados

alé 9,5%, embalagem de polielileno atoír, . transpaÍênte, re§stente contendo 5Ig. Vatidade mínima de 12 meses.
MÁRCA - TUOU INHA

Pcte 03

14,49 43,47
4 Eoladla 'lipo doce' erÍhalâgem de polieüleno atoxico fransparente, resiSente hemerlicamente feóado conlendo

alé 400 9l5. Validade miíima de I mes€s. [,iARCA- LI.JAM

Pcte 01

4.13 4,13
Eolada 'lipo sâlgada' embalagem de polielileno atórico lÍânspaÍentê, íê§stenle, heÍErlicamenle Íêdtâdo contêndo
alé 400 grs. Vâlidâde miniÍna de I meses. MÂRCA - LUIü

Pcle !2
4,42 8.84

6. CâÍé em ú lonado, Írúido, lipo aróica, cooilon bebila duÉ, toraÉo ÍÉdh, p!o, êxtra íoíte, alto váoro cJ sêlo de

l,uleza ABIC, embalagem 500 gíamas. Validâde minlna de 8 mesês. MARCÂ - CEREJÂ

Pctê a2

5ô9 17,38
7 Chá ÍÉtê - folhas e lâlos toslados de êrua{ate, pala intusão - Cx 250 gramas- ValUadê mÍnima de 8 mesês

MÁRCA - D'MILLE
Pcle a2

5.21 10 42
8. Extrato de tomalê. embalagem d 375 gr. Validade mínimâ de I meses. MARCA - PREoILECTA Unld D2 319 638
9. Fadnha de mândioca .om 'biiu' pacole 1 kilo. Vâlidade minima de 8 meses. IíÂRCA - AMAFIL Pcle a2 486 972

10 Faíinhâ dê milho amarela com "biju' pacolê 1 kjlo Validâde minima de I mesês- MÁRCA - o'MILLE Pcle 3ô3 3.63
11 FaÍini!â de Uigo especial, pcl d 01 kq Vâldidáde minima de I meses. lt{ARCA - V|ÍORIOSA Pcle a2 2,65
12 Feiiâo, dasse cúrcs, pacote I kq Valkiade miniína de I mesês. MARCA - CoRÁDINHo Pclê iJ 7,27 21,81
13 Fubá de milho âÍnârelo pacole 1 kg Valrdade minimâ de I ÍÉsês. MÂRCÂ - NUTRINOVO Pale a2 2.31 4.62

14 MacaíÍão d ovos lipo espaquetli ou nô 8 pacote 1 kilo Validâde minima d€ 8 Íi€sês. MÂRCA D'MlLtE C2 4.76 952
15 Marqarina veqebl com sal, cÍemosa- Polê com 5m q.amas Validade minima de I meses. MARCA - COAMO lln 02 5,26 10,52

oleo de soia, relimdo, fíasco d 900 ml. l"lARCA - COCAIiIAR a2 3.78 7,56

Pepelhiqiénico, pde com 04 rclos de 30 mtscada. [,]ÀRCA - SlRll.JS Pcie ü: 3.19 6.38
18 Sâbão em pedra, pacoles com 5 (dnco) peda@s. BARRÂ NoVA pcle 02 5.45 10,90

19 Sabmele solido,90 gís , massâ basê, essênciâ, coranle Cl451m e EoTA,leo.de voLáleis 19%. MARCA - SOFT llf 0.1 1.62 6,48

20 Sal, fnâdo idado, dorolo de sódio, iodato d epolassio ê ânti-umectânte INS-535 {íêírocianêto dê údio) pacotê dê
1 Kg Vâlidâde minima ds I meses. iTARCA - POP

Pcle 01

1,30 1,30

Total 42 ltens
p/ cesta

valortohlp/
ceslâ Rt 238,50

ITENS

Lole Desqiçáo do pod'rlo/servrçoCodrgo do I

flodúolsêMç.o I

MaÍca do p,oduto Uniradô dê

m€dída

Quanlidade PÍeço

ünÍtáíio

PÍeço total

Lote 003 367í lcesla bási€a conlmdo 42 ilens ATÂCÂDO MÁRINGA ult 30c c0 235,00 70.500,00

70.500,00

tem DescnÉo lJn o otdê por

cêsla unil.

ValoÍlotal

1 AdDcolalado em pó inslânlâneo, üEmnado,
gíaÍnas. Valijadê Minima de I meses - li,iARCA

embalagem polietilono leitoso atóxico,/Íesjslente. Pote 400

CANÇÃO

Pcte 02

5,92 11.84

2 Açucaí c,lstakoloEÉo uniíorme, saboÍ caÍacteÍístico, isenlo de mateíiais leraosos, parasilas, detritos anrmaÉ
ou vêg€lâis. odores estranhos, a@ndicionado em embalagem de polielileno atoxico, transpaaenle, resislenle,
conlendo 5 quilos.Validado Minima d€ 12 Íneses. MARCA - D'OURo

Pcte 03

12 ôi 37,80

3 Aíoz tpo 1 longo fino polijo que contenhâ bldo de dássficaÉo ccírslaÍúo umidade mtuima de 14%
quebrados até 9,5%, embalagem d€ poliêtileno â6ico, trânspaíenlê, Íe§stenh conbndo 5 kg. Valirade
miniÍtâ ê 12 nleses. [,]ÁRCA. NUTRIMAIS

Pctê 03

14,40 í3 20

01
1C8

Bolads .Bo doce' embalagem de poliêÍhío atoxico tsasparênte. Íesistente, hemeítiãÍEÍÍe hdlado
conleído aÉ 100 gís. Valijade minima de I meses. lirÂRCA - RACINE

!.24 810
5 Bdadra lipo sdgada' embalagem de poliêlibm alóxico t'ânspare e, í?§slenle, hêmeíticamênte íêdBdo

conteído â8 ,{q) qrs. Validadê minirÍB de 8 ÍÍEses. }i,lÁRCA - RACINE

Pcle a2

6. Pcle

8,60 17,20
CalÉ em É lonado, moíô. üpo aÉbica, coniloo bebidâ dura. bÍaÉo rÍÉdia, FrÍo. exlra ÍoÍte, alto váqlo .J
sêlo de rlÍeza ABIC, ombahgem 5m grdmâs. Valiiade minima de I meses. MARCA - CEREJA

Pcle 02

525 10,50

7 Chá mab - hüus e talos lostados de eÍvâ{ate, pârà intusão - Cr 250 gramas. Validade minima de E ÍEses.
MÂRCA. UNiÃO

Unid 02 3,í0 6.20I ExlÍalo de tomate. embâlâgêm d 375 Or. Validade minima de I meses. l',tARCA - BoNARE

4,80 960Pcle a2I Faíinha de mandbca coín 'biiu' pâcote 1 kilo. Validade mínima de I meses. MÂRCA - DEUSA
3,50 3,50Pctê 01Fâdnhâ dê milho amaíela com 'biiü' pâcote 1 kilo Vallrade miÂima de I mesês. MÂRCA - DOM PEDRO

5,10Pcte a2Vâldidadê minimade I rn€ses. MARCA-VlTORlosAFaÍiaha de d01
7,20 21,60Pcte 03Feiiáo, dassê cores. pâcote 1 kg Validade miÍima dê I mesês4,30. MARCA - ÍRlVlA!12.
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