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Bodas de Vinho

Sete décadas unem casal de São Jorge do Ivaí
Uma celebração inusitada e
diferente, de significado muito
profundo nos dias atuais. Um
casal festejando 70 anos de

união matrimonial, sete décadas de caminhada a dois em
busca da felicidade. No dia 25
de outubro de 1941, na igreja

matriz Imaculada Conceição
de Biriqui no interior paulista,
casavam os jovens Antônia
Cárgano e Santo Inserilo,

descendentes de italianos,
ambos naturais da mesma cidade onde se casaram. Dessa
feliz união nasceram 6 filhos:

Adelaide (In Memorian); Adelino; Zelindo; Valter; Vânia e
Valdir. Em 1963, mudaram-se
para o Paraná, estabelecendo-

Mensagem de homenagem lida pela neta Ellen Vanessa na Missa de Renovação do Casamento
Para comemorar os 70 anos do matrimônio, escolheu-se como símbolo o Vinho. A bebida – que quanto mais tempo passa,
melhor fica –, simboliza a experiência de vida e o companheirismo entre o casal. A alegria de estarem juntos e a intimidade
conquistada dão um sabor especial ao amor. O amor que os levou a assumir um compromisso para a vida inteira também
lhes trouxe muitos motivos de alegria. Hoje, comemoramos com vocês e desejamos felicidades! Oferecemos a vocês uma
homenagem especial neste dia e que as bodas de vinho seja uma pequena parte da maior homenagem que a vida dará a vocês,
a felicidade... Porque merecem! Vocês souberam transformar os obstáculos do caminho em pedras preciosas e, por isso,
vocês são um exemplo de amor e união, vocês são exemplos de vida! Agradecemos infinitamente a Deus por essa
família linda que Ele possibilitou que vocês formassem! E por Ele ter nos abençoado sempre com tanto amor, saúde
e grandes felicidades! Parabéns Vó Antonia e Vô Santo, pelas bodas de vinho! E que a vida possa trazer para vocês,
toda felicidade que até agora conseguiram juntos. Obrigado pelo belo exemplo!

se em Londrina e no ano de
1969, com a família formada,
promovem outra mudança
em suas vidas, agora a terra
prometida, no município de São Jorge
do Ivaí onde trabalharam por muitos
anos em lavoura de
café. E, neste último dia 25/outubro,
acompanhados de
seus filhos, noras,
genro, 8 netos: Ana
Paula; Eder; Paulo;
Débora; Willian,
Lenon; Michel e
Ellen Vanessa e 7
bisnetos: Hugo; Arthur; Eduarda; Guilherme; Julia; Vitor
e Laís à caminho,
celebraram solenemente as suas Bodas
de Vinho. Ela com
89 anos e ele com 91
anos de idade.

Prefeitura de Paranapoema aumenta frota de veículos
As Secretarias de Saúde e de
Administração do município
de Paranapoema foram contempladas recentemente com
dois veículos novos. Com esse
novo investimento, a população
será totalmente assistida. Um
dos veículo será utilizado pelo
Programa Saúde da Família
(PSF) para visitas domiciliares;
“Agora, quando há necessidade de transportar pacientes
acamados,enfim, solucionamos
esta questão”, explica o prefeito

Jocelino. Já, o carro para a Secretaria de Administração, que
é uma pasta ampla atendendo
inclusive outros departamentos
e que percorre bastante o interior
do município, possibilitando assim agilidade no desenvolvimento de alguns trabalhos e também
conforto e mais comodidade para
os seus usuários. A entrega das
chaves foi realizada defronte a
praça da igreja e contou com a
presença de várias lideranças
e autoridades, como prefeito

Jocelino Francisco da Costa,
secretários municipais, funcionários da prefeitura, vereadores
e populares. São, dois Fiat Uno,
0Km, com recursos provenientes
do erário público municipal.
“Esta compra faz parte de um
processo de renovação da nossa
frota. Temos que dar condições
de trabalho para os nossos servidores, desta forma valorizamos
o trabalho que já é realizando
em nossa cidade”, concluiu o
prefeito Jocelino.

Jardim Olinda faz homenagem aos servidores públicos
do município e Inaugura Centro de Esporte e Lazer
A Prefeitura de Jardim
Olinda preparou um café da
manhã no sábado (29) como
homenagem ao dia do Servidor Público, realizado no
Salão Social da cidade para
todos os servidores ativos e
aposentados, oportunizando
momento de descontração
e maior integração entre a
classe, fazendo jus ao slogan
da cidade que se tornou “Ca-

pital da Simpatia”. O evento
foi prestigiado pelo Prefeito
Juraci Paes, acompanhado da
esposa Maria Valdenira, os
secretários da administração e
os vereadores Antonio Marcos
Alves dos Santos, Elizabeth
Carneiro de Moura, Paulo
Fernandes dos Reis, Izilda
Porto Reis, Jalmir Soares de
Medeiros, Adelmo Alexandre da Silva e João Roberto

Alves. Juraci agradeceu aos
servidores pela dedicação
e bons serviços prestados à
comunidade. “Parabéns pelo
trabalho realizado aos jardinolindenses! É uma honra fazer
parte desta equipe que tanto
faz à população e merece todo
o nosso respeito, vocês são
uma das maiores razões para
o sucesso da administração
municipal, o maior patrimônio

que temos e sem vocês não
teríamos alcançado resultados
tão positivos, somos gratos
a todos os servidores, pois
cada um demonstra paixão
por um projeto administrativo que não é nosso, mas
de toda a cidade de Jardim
Olinda”, ressaltou. Também
parabenizou os servidores do
Legislativo de Jardim Olinda
que tanto contribuem para o

aprimoramento dos trabalhos
da Casa Legislativa, o vereador também é um servidor
que contribui para a cidade.
Cerca de 150 servidores da
ativa e aposentados demonstraram gratidão aos poderes
executivo e legislativo pela
homenagem prestada a categoria que foi marcado pelo
do café da manhã preparado
por voluntários. Na seqüen-

cia, funcionários, vereadores,
secretários da administração,
prefeito e populares se dirigiram á Av. Tiradentes onde
inauguraram o Centro de Esporte e Lazer, espaço público
para atividades esportivas e
culturais disponibilizados á
toda população. Este novo
espaço faz parte do sistema
escolar da Prefeitura para o
atendimento integral às crianças, jovens, adultos e terceira
idade do município, com o
desenvolvimento de programas específicos voltados ao
cumprimento dos Direitos
Fundamentais promovendo o
acesso continuado aos serviços de saúde, esporte, lazer,
cultura, escolarização, além
da qualificação profissional.

Saiba onde
encontrar o
Jornal O Regional

Max 50 comemora o primeiro
aniversário em Nova Esperança

SOCIAL

Parabéns!!! Delaine Fumagalli
Parabéns pelo 1º
lugar no concurso
público realizado
pela prefeitura de
Nova Esperança
para desenvolver sua
função de professora
de Educação Fisica.
Você alcançou por
que mereceu, lutou,
batalhou e não

desistiu acreditou
no seu potencial
fazendo com que
todos também
acreditassem. Sempre
vimos você vencendo
barreiras e lutando
para conquistar seu
merecido espaço,
sua estrêla está mais
reluzente e anuncia

que não vai sair deste
céu, pois um alguém
com suas capacidades
e aptidões irá muito
mais longe!!! É
com muito orgulho
e alegria que te
parabenizamos filha.
Com amor de seus
pais Zilda e Dair
Fumagalli.

Agradecemos aos clientes
e amigos por acreditarem
no nosso trabalho

Além do site, você pode
retirar seu exemplar
gratuitamente nos
estabelecimentos
comerciais a seguir:
Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Nova Esperança
A Churrascaria
Lelarys Buffet
Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista
Ourizona
Mercearia Itaipu
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Uniflor
Posto Garoto / Panificadora Uniflor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro

Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.

PÁGINA

2

Legislativo Municipal de
São Jorge do Ivaí

PÁGINA

3

Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 086/2011
OBJETO: Pagamento de danos materiais ocorrido em veículo de terceiros devido acidente
com veículo do município conforme Decreto nº 573/2011
PROPONENTE: VANDERLEI APARECIDO MAE FUNILARIA ME.
CNPJ: 009.133.854/0001-10
VALOR: R$ 4.545,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO
REAIS)
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento
licitatório em epígrafe ao proponente VANDERLEI APARECIDO MAE FUNILARIA
ME
Colorado-Pr, 01 de NOVEMBRO de 2011.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
_____________________________________
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 085/2011
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
OBJETO: PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE
QUIMICA – IX REGIÃO
PREFEITO

PROPONENTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9º REGIÃO.

CNPJ: 76.471.358/0001-64
VALOR: R$ 720,62 (SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS
CENTAVOS)
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento
licitatório em epígrafe ao proponente CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9º
REGIÃO.
Colorado-Pr, 01 de NOVEMBRO de 2011.
Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br/

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 084/2011
_____________________________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
ESPECIALIZADO EM CIENCIAS DO EXERCICIO FÍSICO NA SAUDE E PERSONAL
TRAINING EM AULAS DE HIDROGINASTICA PARA GRUPO DA TERCEIRA
PREFEITO
IDADE DO MUNICÍPIO.

PROPONENTE: SOLANGE APARECIDA PEDRAZZANI MOSTACHIO
CPF: 689.747.019-87
VALOR: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO
doPRESENCIAL
procedimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Nr.: 57/2011 - PR

licitatório em epígrafe ao proponente SOLANGE APARECIDA PEDRAZZANI
76.970.326/0001-03
CNPJ:
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
86690-000
C.E.P.:
- COLORADO - PR

Processo Administrativo:

MOSTACHIO.

Processo de Licitação:

208/2011
11/10/2011

Data do Processo:

Colorado-Pr, 01 de NOVEMBRO de 2011.
Folha: 1/1

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br/

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL
Create PDF files withoutO this
message
by purchasing
novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ESTADO
DO PARANÁ
Prefeito,
MARCOS
JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

_____________________________________
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
legislação
em vigor, especialmente
pelaCOLORADO
Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vistaNr.:
do 57/2011
parecer -conclusivo
PR
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Processo Administrativo:

76.970.326/0001-03
CNPJ:
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
86690-000
C.E.P.:
- COLORADO - PR

Processo de Licitação:

PREFEITO

a)
b)
c)
d)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:

208/2011
11/10/2011

Data do Processo:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Folha: 1/1

208/2011
57/2011-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/11/2011

Aquisição
de licença de antivírus,
e equipamentos
permanente de processamento de dados e
e ) Objeto da TERMO
Licitação DE
HOMOLOGAÇÃO
DEmaterial
PROCESSO
LICITATÓRIO
contratação de empresa especializada em serviços rede de informática para o município de Colorado

O Prefeito, MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
01 -

- 000089 - E.RaNICOLAU
- ME
HOMOLOGAR
presenteINFORMATICA
Licitação nestes

Qtde de Itens

Média Descto (%)

24

0,0000

termos:

Total dos Itens
25.184,39

24

25.184,39

a ) Processo Nr.:
208/2011
b ) Licitação Nr.:
57/2011-PR
Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200
c ) Modalidade:
PRESENCIAL
CNPJ PREGÃO
76.970.326/0001-03
– http://www.colorado.pr.gov.br/
d ) Data Homologação: 04/11/2011

Aquisição de licença de antivírus, material e equipamentos permanente de processamento de dados e
contratação de empresa especializada em serviços rede de informática para o município de Colorado

e ) Objeto da Licitação

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
PREGÃO PRESENCIAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Nr.: 56/2011 - (em
PR Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Qtde de Itens Média Descto (%)
Total dos Itens
Processo Administrativo:
24 Processo de0,0000
25.184,39
Licitação:
207/2011

76.970.326/0001-03
CNPJ:
- 000089 -BRASIL,
E.R NICOLAU
INFORMATICA - ME
AVENIDA
Nº 1250
86690-000
C.E.P.:
- COLORADO - PR

24 Data do Processo:

25.184,39
11/10/2011
Folha: 1/1

COLORADO, 4 de Novembro de 2011.

---------------------------------------------------------------------MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ

O Prefeito,
MARCOS
JOSE CONSALTER
DE MELLO, no uso das atribuições que Nr.:
lhe são
conferidas
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE COLORADO
56/2011
- PR pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
76.970.326/0001-03
CNPJ:
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
86690-000
C.E.P.:
- COLORADO - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

207/2011
11/10/2011

Data do Processo:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Folha: 1/1

a ) Processo
Nr.:
207/2011
COLORADO,
4 de Novembro
de 2011.

---------------------------------------------------------------------MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

b ) Licitação Nr.:
c ) Modalidade:
d ) Data Homologação:

56/2011-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/11/2011

e ) Objeto da Licitação

Aquisição de ar-condicionado para secretarias do município de Colorado

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)

Qtde de Itens

Média Descto (%)

1
5

0,0000
0,0000

- 000787 - MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
- 000259 - REFRIGERAÇÃO COLOAR LTDA

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:

207/2011
56/2011-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/11/2011

Total dos Itens
10.360,00
87.128,00

6

97.488,00

Aquisição de ar-condicionado para secretarias do município de Colorado

e ) Objeto da Licitação

(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Qtde de Itens

Média Descto (%)

- 000787 - MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
- 000259 - REFRIGERAÇÃO COLOAR LTDA

1
5

0,0000
0,0000

Total dos Itens
10.360,00
87.128,00

6
COLORADO, 4 de Novembro de 2011.

97.488,00

---------------------------------------------------------------------MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 004/2011.
OBJETO:

Contratação

de

empresa

Especializada

para

prestação

de

Serviços

de

Encaminhamento e Acompanhamento de Documentos junto ao Tribunal de Contas do
Paraná, Tribunal de Justiça, Justiça Estadual e Federal, Poderes Executivo e Legislativo
COLORADO, 4 de Novembro de 2011.

---------------------------------------------------------------------Estadual e demais órgãos públicos no município de Curitiba
– PR.
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

VENCEDOR: R A D SERVIÇOS DE ENCAM DE PAPÉIS E DOCUMENTOS LTDA
CNPJ: 11.498.039/0001-05
VALOR: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)
Torna-se

pública

ADJUDICAÇÃO

a
ao

HOMOLOGAÇÃO
proponente

R

A

do
D

procedimento
SERVIÇOS

licitatório

DE

em

ENCAM

epígrafe

DE

e

a

PAPÉIS

E

DOCUMENTOS LTDA
Colorado-Pr, 10 de Outubro de 2011.

_____________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Marcos José Consalter de Mello

Dispensa:_ nº 084/2011

PREFEITO

Processo:_ nº 217/2011
Contrato:_ nº 322/2011
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO
Contratada:_ SOLANGE APARECIDA PEDRAZZANI MOSTACHIO
Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIALIZADO

EM CIENCIAS DO EXERCICIO FÍSICO NA SAUDE E PERSONAL TRAINING EM AULAS
DE HIDROGINASTICA PARA GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO
Valor:_ R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br/
Elemento de
Valor

Dotação

Departamento

07.002.08.244.0008.2025

Manutenção das ações sociais

Despesa
3.3.90.36.06

R$

6.500,00

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Ratificado:_ 01/11/2011
Vigência:_ 31/12/2011

Colorado - PR, 04 de Novembro de 2011.

___________________________________
Marcos José Consalter de Mello
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67
AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221
CEP: 87670-000 – E-mail: pmiaj@pr.gov.br

PREGÃO Nº 022 / 2011 -PMI-REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67
AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221
CEP: 87670-000 – E-mail: pmiaj@pr.gov.br

N

PREGÃO Nº 022 / 2011 -PMI-REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2011-PMI
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011-PMI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INAJÁ
CONTRATADA: FALCÃO DO BRASIL – FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2011-PMI
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011-PMI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INAJÁ
CONTRATADA: NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES
LTDA

Pregão Nº 022/2011
PROCESSO Nº 0125/2011
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, VISANDO A
possível aquisições de OLEOS LUBRIFICANTES E FILTORS para atender as
necessidades do Departamento Rodoviário do Município de Inajá
E/OU OUTROS ÓRGÃOS/UNIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob nº 76.970.318/0001-67, com sede à Av. Antonio Veiga Martins, 82, centro, nesta
cidade de Inajá – Paraná, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal , Sr.
NILSON CAMARGO MONTEIRO, portador da CI/RG nº 1.123.024-5 SSP/PR e
inscrito no CPF/MF nº 069.312.869-00, residente e domiciliado nesta cidade de InajáPR, de outro lado, a empresa: FALCÃO DO BRASIL – FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
07.592.935/0001-53, com sede na AV: COLOMBO , nº 6.446, nesta cidade de
MARINGÁ/PR., neste ato representada pelo Sr. REMY SAGRILLO, portador da
CI/RG nº 3.980.525-1 da SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 744.310.809-53, com os
preços dos itens abaixo relacionados:

Pregão Nº 022/2011
PROCESSO Nº 0125/2011
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, VISANDO A
possível aquisições de OLEOS LUBRIFICANTES E FILTORS para atender as
necessidades do Departamento Rodoviário do Município de Inajá
E/OU OUTROS ÓRGÃOS/UNIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob nº 76.970.318/0001-67, com sede à Av. Antonio Veiga Martins, 82, centro, nesta
cidade de Inajá – Paraná, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal , Sr.
NILSON CAMARGO MONTEIRO, portador da CI/RG nº 1.123.024-5 SSP/PR e
inscrito no CPF/MF nº 069.312.869-00, residente e domiciliado nesta cidade de InajáPR, de outro lado, a empresa: NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE
LUBRIFICANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
07.564.729/0001-30, com sede na RUA: PIONEIRO JOSÉ DOS SANTOS , nº 144,
nesta cidade de MARINGÁ/PR., neste ato representada pelo Sr. EULER DA
SILVEIRA, portador da CI/RG nº 3.544.926-4 da SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº
507.521.899-72, com os preços dos itens abaixo relacionados:

ITEM
01
02
05
06

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QTDE

OLEO 15W40 – BALDE 20 L. 1º LINHA
OLEO ATF BALDE 20 L. 1º LINHA
OLEO W10 BALDE 20 L. 1º LINHA
OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA
20W50 LATA 1º LINHA
FLUIDO 499 BALDE 20 L. 1º LINHA

100
20
20
300
20

VALOR
UNIT.
103,00
96,00
106,00
5,40

ON CAMARGO MON
RO
M
RA OR
m

AV
D
H
A ANAVA
VA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036 - PMI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035 - PMI

M

VALOR
TOTAL
10.300,00
1.920,00
2.120,00
1.620,00

03
04
07

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QTDE

OLEO 68 BALDE 20 L. 1º LINHA
OLEO 90 BALDE 20 L. 1º LINHA
OLEO W50 BALDE 20 L. 1º LINHA

20
20
20

VALOR
UNIT.
70,00
96,00
100,00

VALOR
TOTAL
1.400,00
1.920,00
2.000,00

ITEM
09

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QTDE

FLUIDO P/ FREIOS FRS. 500ML

100

VALOR
UNIT.
7,00

CA

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com integral
observância da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisições de Óleos lubrificantes e filtros
doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com integral
destinado ao atendimento do Departamento Rodoviário Municipal de
observância da Lei Federal nº 8.666, de 21
conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na
de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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136,00
2.720,00
REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisições de Óleos lubrificantes e filtros
doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com integral
destinado ao atendimento do Departamento Rodoviário Municipal de
Create
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files
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observância da Lei Federal nº 8.666, de 21
conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na
de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes:
licitação de Pregão nº 022/2011 e Processo nº 0125/2011, que integram este
instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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DE PREÇOS
para novaPDF
possível printer
aquisições
de Óleos lubrificantes e filtros
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
destinado ao atendimento do Departamento Rodoviário Municipal de
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data
conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na
de sua assinatura.
licitação de Pregão nº 022/2011 e Processo nº 0125/2011, que integram este
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
instrumento.
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através do
Departamento de Compras, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão
de Nota de Empenho.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data
3.1.1. Número da ata;
de sua assinatura.
3.1.2. Quantidade do produto;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
3.1.3. Descrição do produto requisitado;
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através do
3.1.4. Local e hora de entrega;
Departamento de Compras, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão
3.1.5. Do recebimento;
de Nota de Empenho.
3.1.6. Dotação orçamentária onerada;
3.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
3.1.7. Valor;
3.1.1. Número da ata;
3.1.8. Condições de pagamento;
3.1.2. Quantidade do produto;
3.1.9. Penalidades;
3.1.3. Descrição do produto requisitado;
3.1.4. Local e hora de entrega;
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO
3.1.5. Do recebimento;
CONTRATUAL
3.1.6. Dotação orçamentária onerada;
3.1.7. Valor;
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento
3.1.8. Condições de pagamento;
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis apartir da data de recebimento do
3.1.9. Penalidades;
memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO
igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
CONTRATUAL
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CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através do
Departamento de Compras, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão
de Nota de Empenho.
3.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
3.1.1. Número da ata;
3.1.2. Quantidade do produto;
3.1.3. Descrição do produto requisitado;
3.1.4. Local e hora de entrega;
3.1.5. Do recebimento;
3.1.6. Dotação orçamentária onerada;
3.1.7. Valor;
3.1.8. Condições de pagamento;
3.1.9. Penalidades;
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H

CATERPILLAR 120H
FILTRO COMBUSTIVEL TR 0753 P/
CATERPILLAR 120H
FILTRO COMBUSTIVEL 0751 P/
m
CATERPILLAR
120H
FILTRO LUBRIFICANTE –MOTOR OC 121 P/
CARTEPILLAR 120H
FILTRO AR – EFA – 405 P/ PÁ
CARREGADEIRA CASE W20E
FILTRO HIDRAULICO – F 500 A FC P/ PÁ
CARREGADEIRA CASE W 20 E
FILTRO HIDRAULICO F-762 FC P/ PÁ
CARREGADEIRA CASE W20E
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR EFL 721 P/
PÁ CARREGADEIRA CASE W20E
FILTRO BF 7634 P/ CAMINHÃO GMC
FILTRO EFS -103 P/ CAMINHÃO GMC
FILTRO AR P/ CAMINHÃO MERCEDES
BENZ
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 97543 P/
CAMINHÃO MERCEDES BENZ
FILTRO AR 2710805 M1 ORIGINAL P/ PÁ
CARREGADEIRA 86 HD MF 275
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 1447048 M1
ORIGINAL P/ PÁ CARREGADEIRA E M.F.
275
FILTRO DIESEL 1896287 M91 ORIGINAL P/
PÁ CARREGADEIRA E M.F 275
FILTRO DIESEL 1876507 M92 ORIGINAL P/
PÁ CARREGADEIRA E M.F 275
FILTRO AR – HD 2815 (vox) P/ FIAT
DUCATO
FILTRO DIESEL FCD 0771 (WEGA) P/ FIAT
DUCATO
FILTRO DIESEL FBD 2230 (VOX) P/ FIAT
DUCATO
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR LB 2828 (
VOX) P/ FIAT DUCATO
FILTRO AR C. 2496 P/ UNO MILLE
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR – PH 5949
P/ UNO MILLE
FILTRO AR 215300 P/ TRATOR MF 275
FILTRO COMBUSTIVEL SCB 0980 P/
TRATOR MF 275
FILTRO COMBUSTIVEL RM 16X15 P/
TRATOR MF 275
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR SB 0804 P/
TRATOR M. F. 275

05

VALOR
TOTAL
700,00
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ITEM

O
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H

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034 - PMI

Pregão Nº 022/2011
PROCESSO Nº 0125/2011
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, VISANDO A
possível aquisições de OLEOS LUBRIFICANTES E FILTORS para atender as
necessidades do Departamento Rodoviário do Município de Inajá
E/OU OUTROS ÓRGÃOS/UNIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob nº 76.970.318/0001-67, com sede à Av. Antonio Veiga Martins, 82, centro, nesta
cidade de Inajá – Paraná, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal , Sr.
NILSON CAMARGO MONTEIRO, portador da CI/RG nº 1.123.024-5 SSP/PR e
inscrito no CPF/MF nº 069.312.869-00, residente e domiciliado nesta cidade de InajáPR, de outro lado, a empresa: PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.179.490/0001-35, com sede na
RUA: LUIZ PASTEUR , nº 435, nesta cidade de LONDRINA/PR., neste ato
representada pelo Sr. JORGE FERNANDO REIS OLIVEIRA, portador da
CI/RG nº 8.775.315-8 da SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 058.333.499-74, com os
preços dos itens abaixo relacionados:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67
AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221
CEP: 87670-000 – E-mail: pmiaj@pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2011-PMI
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011-PMI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INAJÁ
CONTRATADA: PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA

M
M

N
OD
RRA

N

Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.

PREGÃO Nº 022 / 2011 -PMI-REGISTRO DE PREÇOS
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53,00

318,00

14,50

145,00

12,50

125,00

6,70

10
06
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06
10
10
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100
10
10

67,00

86,30

517,80

35,25

211,50

60,00

360,00

12,20

122,00

37,20

372,00

12,20
8,54

122,00
854,00

60,00
8,40

600,00
84,00

8,40

10

84,00

12,85

10

128,50

doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com integral
observância da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes:
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TERMO
destinado ao atendimento do Departamento Rodoviário Municipal de
conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na
licitação de Pregão nº 022/2011 e Processo nº 0125/2011, que integram este
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento
instrumento.
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis apartir da data de recebimento do
memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data
igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através do
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Departamento de Compras, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual
de Nota de Empenho.
e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo por conta do contratado
3.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra, etc.
3.1.1. Número da ata;
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através do
3.1.2. Quantidade do produto;
departamento de compras.
3.1.3. Descrição do produto requisitado;
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as
3.1.4. Local e hora de entrega;
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento
especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.
3.1.5. Do recebimento;
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis apartir da data de recebimento do
3.1.6. Dotação orçamentária onerada;
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual
ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 13.1.2.
memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.
3.1.7. Valor;
e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo por conta do contratado
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por
3.1.8. Condições de pagamento;
as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra, etc.
CLÁUSULA
SEXTA
–
DOS
PREÇOS
igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
3.1.9. Penalidades;
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através do
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
departamento de compras.
6.1.1.
Os
preços
permanecerão
fixos
e
irreajustáveis
até
a
entrega
dos
produtos
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as
constantes do termo contratual e/ou reajuste.
CONTRATUAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de
proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento
e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo por conta do contratado
ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 13.1.2.
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis apartir da data de recebimento do
as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra, etc.
objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete,
memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através do
Create PDF files without
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printer
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tributos etc.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por
departamento de compras.
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata
igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as
de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas,
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos
especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.
indicada no preâmbulo do presente Edital.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual
ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 13.1.2.
proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
aplicáveis a espécie.
e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo por conta do contratado
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser
as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra, etc.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
objeto
licitação,
sem quaisquer
ônus
para
a Administração, tais como frete,
reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através do
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
tributos etc.
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de
departamento de compras.
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as
PDF files without
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constantes
do termo
reajuste.
de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas,
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
significativamente a correspondência entre os
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de
indicada no preâmbulo do presente Edital.
proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a
ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 13.1.2.
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do
atualização
dos
preços
vigentes
através
de
solicitação
formal
à
Secretaria
interessada,
concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais
objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete,
instruída com documentos que comprovem a
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
aplicáveis a espécie.
tributos etc.
procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata
primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos
reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas,
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de
indicada no preâmbulo do presente Edital.
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à
proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
completa da documentação comprobatória, o
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do
fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer
significativamente a correspondência entre os
aplicáveis a espécie.
objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete,
normalmente e pelo preço registrado em vigor.
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser
tributos etc.
encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata
reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada,
90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas.
de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas,
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de
instruída com documentos que comprovem a
6.1.1.8.
A
atualização
não
poderá
ultrapassar
o
preço
praticado
no
mercado
e
deverá
indicada no preâmbulo do presente Edital.
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasmanter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos
proposta e o preço de mercado vigente à época.
concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais
significativamente a correspondência entre os
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, O
aplicáveis a espécie.
encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final
Departamento Rodoviário, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada,
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando
da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
instruída com documentos que comprovem a
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
completa da documentação comprobatória, o
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de
procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasnacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da
fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos
publicação
no
Diário
Oficial
do
Município
de
Inajá
PR
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
normalmente e pelo preço registrado em vigor.
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
significativamente a correspondência entre os
6.1.1.7.1(Esclarecemos
que
não
serão
aceitos
pedidos
de
reequilíbrio
antes
do
prazo
de
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a
90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas.
da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada,
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
completa da documentação comprobatória, o
Registro de Preços.
instruída com documentos que comprovem a
manter
a
diferença
percentual
apurada
entre
o
preço
originalmente
constante
da
fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer
procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasproposta e o preço de mercado vigente à época.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
normalmente e pelo preço registrado em vigor.
primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, O
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
8.1.
Os
pagamentos
serão
efetuados
através
de
crédito
na
conta
corrente
dos
licitantes,
Departamento Rodoviário, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas.
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final
constantes em suas propostas, no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega
fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelo
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
completa da documentação comprobatória, o
departamento
de
compras.
proposta e o preço de mercado vigente à época.
nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da
fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, O
normalmente e pelo preço registrado em vigor.
publicação no Diário Oficial do Município de Inajá - PR
vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.
Departamento Rodoviário, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de
90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas.
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do
9.1. Da Contratada
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da
nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da
Registro de Preços.
OS PRODUTOS DECORENTES DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO SER
proposta e o preço de mercado vigente à época.
publicação no Diário Oficial do Município de Inajá - PR
ENTREGUES NA SEDE DA CONTRATADA.
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, O
. Prazo de entrega dos produtos : até 02 (dois) dias úteis contados a partir da
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Departamento Rodoviário, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
solicitação.
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
8.1.
Os
pagamentos
serão
efetuados
através
de
crédito
na
conta
corrente
dos
licitantes,
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
Registro de Preços.
qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
constantes em suas propostas, no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota
nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
publicação no Diário Oficial do Município de Inajá - PR
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelo
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e

CLÁUSULA QUARTA
CONTRATUAL

–

PRAZO

PARA

RETIRADA

DO

departamento de compras.
8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes,
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus
constantes em suas propostas, no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota
vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.
pelo
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departamento de compras.
CLÁUSULA
NONA
– DAS OBRIGAÇÕES
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus
9.1. Da Contratada
vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.
OS PRODUTOS DECORENTES DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO SER
ENTREGUES NA SEDE DA CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
. Prazo de entrega dos produtos : até 02 (dois) dias úteis contados a partir da
9.1. Da Contratada
solicitação.
OS PRODUTOS DECORENTES DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO SER
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
ENTREGUES NA SEDE DA CONTRATADA.
qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
. Prazo de entrega dos produtos : até 02 (dois) dias úteis contados a partir da
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
solicitação.
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
comunicações formais.
qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
produto fornecido.
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
9.1.5. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos
comunicações formais.
que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o
produto fornecido.
9.2. Do Contratante:
9.1.5. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata
que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.
de Registro de Preços.
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar
9.2. Do Contratante:
os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de
de Registro de Preços.
produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar
nesta Ata e no termo contratual.
os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de
Preços.
produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos

comunicações formais.
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o
produto fornecido.
9.1.5. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos
que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento
da mesma.
14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a
sua vigência constatar que os preços

Inajá 14 de outubro do ano de 2011.
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fiscal/fatura,
da by
entrega
executada
integralmente
e devidamente atestada

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do
Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.2. Do Contratante:
8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes,
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata
constantes em suas propostas, no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota
de Registro de Preços.
fiscal/fatura,
da by
entrega
executada
integralmente
e devidamente atestada pelo
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9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar
departamento de compras.
os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de
vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.
produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos
nesta Ata e no termo contratual.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de
9.1. Da Contratada
Preços.
OS PRODUTOS DECORENTES DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO SER
ENTREGUES NA SEDE DA CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
. Prazo de entrega dos produtos : até 02 (dois) dias úteis contados a partir da
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo
solicitação.
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude
qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
comunicações formais.
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula
produto fornecido.
décima terceira.
9.1.5. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações
que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como
9.2. Do Contratante:
desta Ata.
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
de Registro de Preços.
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar
11.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração
nesta Ata e no termo contratual.
os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de
Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
10.1.
Não
obstante
o
fato
de
a
vencedora
ser
única
e
exclusiva
responsável
pelo
Preços.
produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos
11.1.7.
assunção
imediata
do
objeto
da
Ata
de
Registro
de
Preços
por
ato
próprio
da
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua
nesta Ata e no termo contratual.
Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de
11.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na
dessa
responsabilidade,
exercerá
a
mais
ampla
e
completa
fiscalização
na
sua
execução.
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo
Preços.
execução
do
objeto
da
Ata
de
Registro
de
Preços,
necessários
à
sua
continuidade,
os
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fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua
quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
–
DA
RESCISÃO
CONTRATUAL
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude
ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
11.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude
décima
terceira.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração,
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de empenho, dentro do prazo previsto
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
décima terceira.
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
nos subitens 4.1 ou 4.2., caracterizará o descumprimento total da
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula
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11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
PDF files without
thisnº
message
by bem
purchasing
novaPDF
Federal
8.666/93,
como desta
Ata. printer (http://www.novapdf.com)
11.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na
defesa prévia, aplicar ao Contratado
11.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração
11.1.7. assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os
as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93Create
e multa
acarretará
as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei
PDF
files
without
this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
Create PDF files without
message
by purchasing
novaPDF
printer
quaisthis
serão
devolvidos
posteriormente.
Não
sendo(http://www.novapdf.com)
devolvidos, darão causa a
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.
Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
11.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na
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Inajá 14 de outubro do ano de 2011.

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
NILSON CAMARGO MONTEIRO

Inajá 14 de outubro do ano de 2011.

CONTRATADA

PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA

JORGE FERNANDO REIS OLIVEIRA

_______________ ANA PAULA DE OLIVEIRA
TESTEMUNHAS:

RINALDO ORLATO MAROLDI

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
NILSON CAMARGO MONTEIRO

CONTRATADA

FALCÃO DO BRASIL LUBRI. LTDA

_______________ ANA PAULA DE OLIVEIRA
TESTEMUNHAS:

REMY SAGRILLO

RINALDO ORLATO MAROLDI

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

NILSON CAMARGO MONTEIRO

CLÁU ULA DÉC MA QUARTA
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m
CONTRATADA
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CONTRATADA

NAC C. PARANÁ C. DE LUBRIFI.

DA D

A
m

m

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67
AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221
C
PD
_______________
ANA
PAULA DE OLIVEIRA
RINALDO ORLATO MAROLDI
CEP:
87670-000
– E-mail: pmiaj@pr.gov.br
TESTEMUNHAS:
PREGÃO Nº 022 / 2011 -PMI-REGISTRO DE PREÇOS

w

m

A

Pregão Nº 022/2011
PROCESSO Nº 0125/2011
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, VISANDO A
possível aquisições de OLEOS LUBRIFICANTES E FILTORS para atender as
necessidades do Departamento Rodoviário do Município de Inajá
E/OU OUTROS ÓRGÃOS/UNIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE INAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob nº 76.970.318/0001-67, com sede à Av. Antonio Veiga Martins, 82, centro, nesta
cidade de Inajá – Paraná, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal , Sr.
NILSON CAMARGO MONTEIRO, portador da CI/RG nº 1.123.024-5 SSP/PR e
inscrito no CPF/MF nº 069.312.869-00, residente e domiciliado nesta cidade de InajáPR, de outro lado, a empresa: TRATORPLAN – TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.257.649/0001-31 , com sede na
AV: DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO , nº 6954, nesta cidade de
PARANAVAÍ/PR., neste ato representada pelo Sr. ADRIANO CANDIDO DA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037 - PMI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2011-PMI
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011-PMI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INAJÁ
CONTRATADA: TRATORPLAN – TERRAPLANAGEM LTDA
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Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.

PÁGINA

5

PÁGINA

6

Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇAO
O MUNICÍPIO DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua
Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.731.000/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Edson Luiz
Ratti, ratifica a DISPENSA de licitação nº. 161/2011, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II,
respectivamente, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo
DISPENSA DE LICITAÇAO N.º 161/2011

Contratada:
Santiago Gestão Pública e Consultoria Ltda.

CNPJ/MF:
13.803.318/0001-52

Objeto do Contrato:
curso sobre Operacionalização do SICONV – Desde a Elaboração de Propostas, Fontes de Recursos, Inclusão das
Propostas, Fases de Execução e Prestação de Contas, que será realizado na cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11
de novembro de 2011, com a participação de um funcionário desta Municipalidade.
Valor: R$ 996,00
Data da Assinatura: 04 de novembro de 2011
Dotação orçamentária: 05011545200052017
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, AOS 04 dias de novembro de dois mil e onze.

EDSON LUIZ RATTI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇAO
O MUNICÍPIO DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua
Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.731.000/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Edson Luiz
Ratti, ratifica a DISPENSA de licitação nº. 162/2011, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II,
respectivamente, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo
DISPENSA DE LICITAÇAO N.º 162/2011

Contratada:
GILMARA BELMIRO DA SILVA - MEI

CNPJ/MF:
14.177.354/0001-10

Objeto do Contrato:
Curso de capacitação pedagógica à professores da rede municipal de ensino de Florai.
Valor: R$ 1.270,00
Data da Assinatura: 04 de novembro de 2011
Dotação orçamentária: 06011236500062063
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, AOS 04 dias de novembro de dois mil e onze.
EDSON LUIZ RATTI
PREFEITO MUNICIPAL

Create PDF files

Create PDF files

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA CARTA CONVITE N.º 15/ 2011.
EDITAL DA CARTA CONVITE N.º 15/ 2011.
OBJETO:
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Prefeitura
Municipal,
serão
abertos
Demais
informações
poderão
ser obtidas na Secretaria Municipal, no horário de expediente normal, ou seja
nomeada pela
Portaria
n.º 20 / 2011
.
das 8:00 às
11:00 informações
horas e das 13:00
às 17:00
horas na
de Secretaria
Segunda aMunicipal,
Sexta-feira.
Demais
poderão
ser obtidas
no horário de expediente normal, ou seja
Paço
Municipal
“ Osvaldo
daSegunda
Silva” aos
04 de novembro de 2011.
das 8:00 às 11:00 horas e das
13:00
às 17:00
horas de
a Sexta-feira.
Paço Municipal “ Osvaldo da Silva” aos 04 de novembro de 2011.
Edson Luiz Ratti
Prefeito
Municipal
Edson Luiz
Ratti
Prefeito Municipal
Roseli Aparecida Leite Molina
– CPLMolina
RoseliPresidente
Aparecida Leite
Presidente – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA
CARTA
N.º 16/ 2011.
AVISO
DE CONVITE
LICITAÇÃO
EDITAL DA CARTA CONVITE N.º 16/ 2011.
OBJETO:
AQUISIÇÃO DIÁRIA E FRACIONADA DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA; E
MATERIAL
HIGIENE PESSOAL
DIVERSOS
E PRÉDIOS
PÚBLICOS
DESTA
OBJETO: DEAQUISIÇÃO
DIÁRIA EPARA
FRACIONADA
DEDEPARTAMENTOS
MATERIAS DE LIMPEZA,
COPA
E COZINHA;
E
MUNICIPALIDADE
. (conforme
descrito PARA
no editalDIVERSOS
e anexo); DEPARTAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA
MATERIAL
DE HIGIENE
PESSOAL
ValorMUNICIPALIDADE
Máximo: R$ 75.000,00
. (conforme descrito no edital e anexo);
Valor Máximo: R$ 75.000,00
Tipo: Menor Preço por lote.
Tipo: Menor Preço por lote.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que se encontra em EDITAL, o processo de
LICITAÇÃO
PÚBLICA, naPERMANENTE
modalidade CARTA
CONVITE torna
com opúblico
objetoque
acima
MENOR
PREÇO por
A COMISSÃO
DE LICITAÇÃO,
se descrito.
encontra Tipo:
em EDITAL,
o processo
de
lote .A proposta
da presente
licitação CARTA
deverá CONVITE
ser efetuada
Vossa acima
Senhoria,
em papel
modelos
LICITAÇÃO
PÚBLICA,
na modalidade
compor
o objeto
descrito.
Tipo: timbrado
MENORcom
PREÇO
por
próprios
de vossa
acompanhada
de toda
documentação
(Certidões:
INSS,
lote
.A proposta
daempresa,
presente elicitação
deverá ser
efetuada
por Vossa exigida,
Senhoria,
em papelFGTS,
timbrado
comRECEITA
modelos
FEDERAL,
E MUNICIPAL
– validade
dentro
do período desta),
bem
como: Carta
de credenciamento,
próprios
de ESTADUAL
vossa empresa,
e acompanhada
de toda
documentação
exigida,
(Certidões:
FGTS,
INSS, RECEITA
without
this
message
by
purchasing
novaPDF
printer
(http://www.novapdf.com)
DeclaraçãoESTADUAL
de renuncia,
idoneidade,
Declaração
dedesta),
recebimento
e acesso
documentação,
de
FEDERAL,
E Declaração
MUNICIPALde
– validade
dentro
do período
bem como:
Cartaáde
credenciamento,
acordo com a
nº 8.666/93
e suas atualizações.
Declaração
deLei
renuncia,
Declaração
de idoneidade, Declaração de recebimento e acesso á documentação, de
Osa Lei
envelopes:
(01)e suas
com atualizações.
a documentação, e a proposta (02) deverão ser protocoladas no Setor de
acordo com
nº 8.666/93
Tributação,
o dia 17 de
novembro
2011 às 14:00
e entregues
na sala ser
de Licitações
e Contratos
dest
Osatéenvelopes:
(01)
com a de
documentação,
e horas,
a proposta
(02) deverão
protocoladas
no Setor
dea
Prefeitura Municipal,
e serão
abertos de
no 2011
mesmo
às horas,
15:00 ehoras,
pela
Permanente
de Licitação,
Tributação,
até o dia 17
de novembro
às dia
14:00
entregues
naComissão
sala de Licitações
e Contratos
dest a
nomeada pela
Portariae n.º
20 / 2011
. no mesmo dia às 15:00 horas, pela Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura
Municipal,
serão
abertos
Demais
informações
poderão
ser obtidas na Secretaria Municipal, no horário de expediente normal, ou seja
nomeada pela
Portaria
n.º 20 / 2011
.
das 8:00 às
11:00 informações
horas e das 13:00
às 17:00
horas na
de Secretaria
Segunda aMunicipal,
Sexta-feira.
Demais
poderão
ser obtidas
no horário de expediente normal, ou seja
Paço
Municipal
“ Osvaldo
daSegunda
Silva” aos
04 de novembro de 2011.
das 8:00 às 11:00 horas e das
13:00
às 17:00
horas de
a Sexta-feira.
Paço Municipal “ Osvaldo da Silva” aos 04 de novembro de 2011.
Edson Luiz Ratti
Prefeito
Municipal
Edson Luiz
Ratti
Prefeito Municipal
Roseli Aparecida Leite Molina
– CPLMolina
RoseliPresidente
Aparecida Leite
Presidente – CPL
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EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa:_ nº 086/2011
Processo:_ nº 219/2011
Contrato:_ nº 321/2011
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO
Contratada:_ VANDERLEI APARECIDO MAE – FUNILARIA - ME
Objetivo:_ Pagamento de danos materiais ocorrido em veículo de terceiros devido acidente com

veículo do município conforme Decreto nº 573/2011
Valor:_ R$ 4.545,00 (Quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

Dotação
03.005.04.122.0003.2012
03.005.04.122.0003.2012
TOTAL
Ratificado:_ 01/11/2011
Vigência:_imediato

Departamento
Administração geral do paço
municipal
Administração geral do paço
municipal

Elemento de
Despesa
3.3.90.30.39
3.3.90.39.19

Valor R$
2.895,00
1.650,00
4.545,00

Colorado - PR, 04 de Novembro de 2011.
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Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.
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A criança aprende brincando e brincando ela é feliz

O Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
em parceria com a Prefeitura
de Itaguajé promoveu uma
comemoração referente ao
Dia das Crianças, abrangendo tanto o público da zona
urbana, quanto da zona rural
do município. A festa foi rea-

lizada na praça central do município, tendo início às 16:00
horas, onde foram realizadas
atividades como: pintura no
rosto, oficina de malabares,
escultura em balões, pula-pula, piscina de bolinhas, touro
mecânico, distribuição de picolés, doces, algodão-doce e

apresentação de uma esquete
cômica, marcada também pela
pirofagia como encerramento
do evento. A festa contou com
uma decoração confeccionada
pelo Projovem-Adolescente
do município, organizada pelos membros do grupo e também pessoas voluntárias da

comunidade, juntamente com
a equipe do CRAS. O objetivo
maior desta comemoração foi
celebrar com a comunidade
os direitos (ao brincar, ao
lazer e a convivência familiar e comunitária) previstos
pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, resgatando
as brincadeiras infantis que
atualmente se encontram tão
escassas em nossa sociedade, marcada pela “adultização” das crianças, o que
gera consequências graves
ao desenvolvimento desses
seres humanos, pois através da brincadeira a criança
elabora situações e conflitos
de seu dia-a-dia, portanto se
uma criança é privada desse
direito, a etapa de seu desenvolvimento é prejudicada,
tendo em vista que a criança
aprende brincando. O CRAS
agradece a presença e o apoio
de todos os colaboradores que
foram essenciais ao acontecimento dessa realização.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2011
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na
Praça Santa Cruz, 249, em São Jorge do Ivaí – Paraná, comunica aos
interessados que encontra-se aberta a Licitação na Modalidade de Pregão
Presencial, objetivando a Aquisição de Equipamentos e Material de
Consumo, para atender os diversos departamentos desta Prefeitura,
conforme especificações e quantidades constantes no edital. O Edital de
Pregão Presencial nº 23/2011 completo, encontra-se à disposição dos
interessados no Departamento de Licitação, no endereço acima indicado, de
acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as
alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883-94 e 9.648/98, Lei Federal
nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e alterações Subseqüentes. A sessão de
processamento e julgamento das propostas será realizada na sala da
Comissão de Licitação, sito à Praça Santa Cruz, 249 – centro – em São Jorge
do Ivaí – Paraná, no dia 17/11/2011, às 09:00 horas e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio.
São Jorge do Ivaí/PR, 04 de novembro de 2011.
ROSA VÂNIA INSERILO
Pregoeiro

Professoras Educação Infantil de Paranapoema
fazem espetáculo no Dia das Crianças
TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 247-07/2011

OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo a contratação de empresa especializada

em construção civil para a construção da EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO DO PRÓINFÂNCIA (CRECHE), localizada na Quadra20 da Avenida
Victorelly esquina com a Rua Estelita, lote 01-A/02/03-a, medindo 565,00m² na
cidade de PARANAPOEMA - Pr.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Súmula de Pedido de Licença Prévia

Eliseu Medina torna publico que requereu ao IAP, Licença Prévia (LP), para
Avicultura de Corte, a ser implantada na Estrada Água Boa Sitio Medina, Lote
Nº 292, situada na Gleba Patrimônio Nova Esperança, Município de Nova
Esperança - Pr.

O Dia da Criança, em Paranapoema foi marcado por
várias festividades preparadas
especialmente para elas, mas
o que mais surpreendeu foi
a magia e encantamento do
Circo “Gira-gira”, organizado
pelas professoras do Centro
de Educação Infantil Raquel
Estevam de Freitas, para resgatar a alegria e a irreverência
do circo. As professoras se
caracterizaram de palhaços e
fizeram a festa com as crianças, ingredientes perfeitos para
uma manhã no circo, inesquecível. O espetáculo foi dirigido
pela professora de arte Sandra
Beatris da Costa e contou com
a participação das professoras:
Gláucia Fernanda da Soledade
Feitoza (palhaço Carequinha),
Rayene Ibanes dos Anjos (palhaço Cabeleira), Sirlene Viana
da Silva Guimarães (palhaço

Canequinha), Mayara Thayla
Fonseca (palhaço Soneca),
Luzia Cristiane de Oliveira
(palhaço Couve-flor), Maria
Josinete de Lima Gomes (Dona
Madame) e das colaboradoras:
Cinéia da Silva (palhaço Dumbo) e Sindy Caroline de Souza (Fantasminha). Contamos
também com a presença dos
pais dos alunos do Centro de
Educação Infantil, professores, funcionários e alunos da
Escola Municipal Professora
Maria Elza Arrais Iwass. Tudo
isso pode ser realizado porque
recebemos apoio do Prefeito
Municipal Jocelino Francisco da Costa, da Secretária
Municipal de Educação Tânia
Cristina de Souza Mereda, da
maquiadora Maria Elizabeth
da Silva Soares e de todos
os funcionários do Centro de
Educação Infantil.
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Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2011
EMPRESA: FERREIRA GRACOTIN & CIA LTDA.
CNPJ: 08.866.695/0001-09
Endereço: Av. Alziro Zarur, 1367 – Jd Santa Cruz – Maringá – Paraná.
Objeto: Execução de serviços e substituição de peças para reparos nos compressores
alocados no Departamento Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul.
Valor: R$ 7.903,00 (sete mil novecentos e três reais)
Cruzeiro do Sul – PR 03 de Novembro de 2011.
Ailton Buso de Araújo
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 073/2011
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob nº. 75.731.034/0001-55, estabelecido na Avenida Senador Souza Naves, nº 600 – Centro, na Cidade de Cruzeiro
do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor AILTON BUSO DE ARAÚJO
CONTRATADA: FERREIRA GRACOTIN & CIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 08.866.695/0001-09, com sede na
Av. Alziro Zarur, 1367 – Jd Santa Cruz – Maringá - Paraná, neste ato representada pelo Sr. Antonio Luiz Graciotin
OBJETO
Execução de serviços e substituição de peças para manutenção dos compressores alocados no Departamento
Municipal de Saúde.
DO VALOR
R$ 7.903,00 (sete mil novecentos e três reais).
DA VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação do extrato do presente
contrato.
DO FORO
Foro da Comarca de Paranacity – Paraná.
Cruzeiro do Sul, 04 de Novembro de 2011.
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Contratante

Ferreira Gracotin & Cia Ltda.
Contratada

Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2011–PMO
O Municipio de Ourizona, torna público que fará realizar, às 10:00 horas do
dia 22 de Novembro do ano de 2011, na sede da Prefeitura Municipal, n°
1014, em Ourizona, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para contratação
de empresa especializada para a execução de recapeamento em concreto
Betuminoso Usinado e Quente – CBUQ, em vias urbanas do Município, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s)
obra(s):
Quantidade e
Prazo de
unidade de
execução
Local do
Objeto
medida
objeto
(dias)
Vias do
Recapeamento com CBUQ
8.702,52
120
Perímetro
m2
Urbano
A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir
do dia 07 de Novembro de 2011, no horário comercial e será fornecida
mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 50,00
(Cinquenta reais). No caso de empresa com sede fora do Município de
Ourizona, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o
depósito do valor supracitado à conta n° 12830-9, agência 0773-0 do Banco do
Brasil, Mandaguaçu - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a
empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (44) 32781592, fax (44) 3278-1314 - “e-mail” licitaourizona@gmail.com
Ourizona, 04 de novembro de 2011.
Oswaldo Magi Filho – Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2011 - PMO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos
eventuais interessados que até as 09:00 horas do dia 21/11/2011, em seu
Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará
recebendo os envelopes relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2011,
MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM , que tem por objeto o seguinte:

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM,
COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA LASERJET,
DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA CONSELHOS
TUTELARES.
Os envelopes de habilitação serão abertos às 10:00 horas do
mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente
julgamento.
Cópias do Edital e dos demais documentos bem como
informações complementares poderão ser obtidas junto à Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima referido, no horário normal
de expediente.
Ourizona/PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL
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Legislativo Municipal de
Paranapoema

Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda
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Nova Esperança, Domingo,
06 de Novembro de 2011.
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.
Aos 25 de Abril de de 2011, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 22/2011, de acordo
com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

��������������������������������
����������������

1. Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

���������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
.
Aos 18 de Fevereiro de de 2011, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 4/2011, de
acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a
seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

Empresa MARINA CALDEIRA DE SOUZA LIMA -ME, C.N.P.J./MF nº 13.136.062/0001-77 representado pelo Sr. NAO INFORMADO NO CADASTRO
DE CREDORES, RG: NAO INFORMADO NO CADASTRO DE CREDORES, CPF: NAO. IN.FOR-MA, à saber:

Item

1. Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

1

Quantidade
800

Descrição

Marca

GAS DE COZINHA GRANEL PROPANO/BUTANO, 13
KG,COM TROCA DE BOT

Preço Unitário
39,90
Valor Total:

Empresa IBI LIFE MEDICAL LTDA ME, C.N.P.J./MF nº 10.493.078/0001-49 representado pelo Sr. JOÃO HENRIQUE WEBWE RUIZ, RG:
76970785, CPF: 042.330.809-22, à saber:

Item

Quantidade

Descrição

Marca

Preço Unitário

31.920,00
31.920,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 MESES a contar da data de sua publicação.

Preço Total

1

4000

AGUA SANITARIA - COMPOSICAO: 13,5% HIPOCLORITO
DE SODIO/AGUA

CLARION

1,20

4.800,00

3

4000

AMACIANTE - COMPOSICAO: CLORETO DE DIALQUIL
DIMETIL AMONIO,

CLARION

2,30

9.200,00

11

2000

BRILHO ALUMINIO 500 ml

CLARION

1,65

3.300,00

12

1000

CERA A BASE DE POLÍMETROS ACRÍLICO AUTO
BRILHO P/ PISOS 5 LT

CLARION

30,00

30.000,00

13

1000

CERA IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 5 LTS -GALAO

CLARION

90,00

90.000,00

14

100

CESTO PARA LIXO EM PP PRETO PT 1 UM

TAQUARI

9,70

970,00

17

4000

DESINFETANTE - COMPOSICAO: TENSOATIVO
CATIONICO, TENSOATIVO

CLARION

2,80

11.200,00

18

4000

desingrachante concentrado

CLARION

2,80

11.200,00

20

4000

DETERGENTE - COMPOSICAO: SAL
DODECILBEN-ZENOSULFATO DE SODIO

CLARION

2,90

11.600,00

31

1000

LIMPADOR CONCENTRADO 5 LTS - FLORAL -

CLARION

88,00

88.000,00

32

500

LUSTRA MÓVEIS 500g

PEROBA

3,15

1.575,00

38

500

PANO PARA LIMPEZA - TIPO SACO BRANCO

TAQUARI

4,20

2.100,00

39

500

PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS - BRANCO POLAR - FARDO FOFINHO

33,00

16.500,00

50

500

SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE CONCENTRADO 5LTS
GALÃO

CLARION

28,00

14.000,00

54

500

SACO PARA LIXO MICRA 0.7 100 LT - 100 UNIDADE

PLASTPEROLA

31,00

15.500,00

57

4000

SOLUPAN CONCENTRADO - COMPOSIÇÃO: AÇÃO
DESENGRAXANTE É ESTAB

CLARION

4,40

17.600,00

58

200

TALCO 500g

POP

7,70

1.540,00

59

2000

VASSOURA DE NYLON

TAQUARI

5,00

10.000,00

Valor Total:

Preço Total

1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas
na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou
mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº
8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as
vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Marcos Consalter de Mello, Prefeito Municipal de
Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito Municipal

339.085,00

Empresa CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME, C.N.P.J./MF nº 85.495.000/0001-62 representado pelo Sr. LAURINDO
DE ARRUDA GIMENES GARCIA, RG: 35818367, CPF: 619.637.559-87, à saber:

Item

Quantidade

Descrição

Marca

Preço Unitário

Preço Total

ÁLCOOL 92% 11

MEGA

4,25

17.000,00

500

ANIL PEDRA CX C/ 04 UNIDADES

CULNAN

5,60

2.800,00

5

100

BACIA PLASTICA - GRANDE - No05

ARQUIPLAST

18,50

1.850,00

6

100

BACIA PLÁSTICA MEDIA

ARQUIPLAST

9,50

950,00

7

100

BACIA PLÁSTICA PEQUENA

ARQUIPLAST

8,00

800,00

8

100

BALDE PLASTICO 20 LITROS

ARQUIPLAST

7,50

750,00

9

100

BALDE PLASTICO 30 LITROS

ARQUIPLAST

10,80

1.080,00

10

100

BALDE PLÁSTICO MÉDIO 08 LITROS

ARQUIPLAST

2,90

290,00

15

100

CONDICIONADOR POTE 500g

ALQUIMINAS

10,40

1.040,00

16

1000

CREME DENTAL 180g

CONDOR

1,75

1.750,00

19

1000

DESODORANTE AMBIENTAL

PURO AR

7,05

7.050,00

21

200

DISCO REMOVEDOR 350MM - PRETO UNIDADE

BETTANIN

19,80

3.960,00

22

100

DISPENSOR DE COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX
PARA CAFÉ

AURIMAR

21,50

2.150,00

23

100

ESCOVA DE MÃO (PLÁSTICA OVAL/CERDAS NAYLON)

CONDOR

2,65

265,00

24

100

ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA

COLGATE

5,00

500,00

25

100

ESCOVA PARA CABELOS

BONITINHA

13,90

1.390,00

26

100

ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PACOTES - 08
UNIDADES

SANY BRILHO

22,40

2.240,00

27

100

ESPONJA LIMPEZA: TIPO DUPLA FACE: MED.
102X69X28MM

BETTANIN

0,63

63,00

28

100

ESPONJA PARA BANHO

BETA BANHO

3,80

380,00

29

100

ESTOPA PARA LIMPEZA DE MÃOS - FARDO 25KG.

REAL ESTOPA

76,80

7.680,00

30

100

HASTES FLEXÍVEIS

COTONELA

3,20

320,00

33

200

LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MEDIO

VOLK

4,30

860,00

34

200

LUVA DE BORRACHA, FORRADA, TAMANHO GRANDE

VOLK

4,30

860,00

35

2000

MULTIUSO TIPO VEJA 500ML

FACILLE

2,28

4.560,00

36

100

PÁ METÁLICA COM CABO LONGO PARA FACILITAR O
SEU TRABALHO

LOCATELLI

4,60

460,00

PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS - SEMI BRANCO - FARDO

FAMILIAR

2

4000

4

Empresa CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME, C.N.P.J./MF nº 85.495.000/0001-62 representado pelo Sr. LAURINDO
PANO PARA
LIMPEZA -CPF:
TIPO619.637.559-87,
FLANELA - UNIDADE
37 ARRUDA GIMENES
500
GOEDERT
2,18
1.090,00
DE
GARCIA,
RG: 35818367,
à saber:
40

500

Item

Quantidade

Descrição

Marca

22,40

Preço Unitário

11.200,00

Preço Total

41

200

PAPEL TOALHA BRANCO - CAIXA COM 5000

REMAPEL

79,00

15.800,00

42

200

PAPEL TOALHA CREME - CAIXA COM 5000

REMAPEL

33,80

6.760,00

43

500

PREGADOR DE MADEIRA (DUZIA)

PRIMAVERA

44

200

REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS

45

250

46

250

47

250

48

1000

49

1500

51

1000

52

500

53

4,20

2.100,00

KARINA ST

62,00

12.400,00

RODO DE MADEIRA COM ESPUMA E FIBRA VERDE

LOCATELLI

4,00

1.000,00

RODO DE MADEIRA COM ESPUMA UNIDADE

LOCATELLI

3,60

900,00

RODO DE MADEIRA PUSH 40 CM - BORRACHA DUPLA
COM CABO

LOCATELLI

4,20

1.050,00

SABÃO EM PEDRA GLICERINADO - CAIXA 50 UNIDADES BARRA NOVA

39,60

39.600,00

SABÃO EM PÓ - ROUPAS SC 10K

CIRANDO SOL

38,80

58.200,00

SABONETE, 90 GRAMAS UND

FRANCIS

0,98

980,00

SACO DE LIXO 100 LTS PACOTE C/ 100 UNDS

NEKPLAST

8,00

4.000,00

500

SACO PARA LIXO MICRA 0.5 20 LTS - 100 UNIDADE

NEKPLAST

6,60

3.300,00

55

500

SACO RJ BRANCO 1/2 KG MH

RIO CLARO

7,80

3.900,00

56

200

SAQUINHOS PARA FREEZER COM 20 UNIDADES

MEGAMIL

5,60

1.120,00

60

2000

VASSOURA DE PALHA - REFORCADA

LOCATELLI

9,00

18.000,00

61

500

XAMPU 2 LITROS

BRILHO ATIVO

16,90

8.450,00

Valor Total:

250.898,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 MESES a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas
na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou
mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº
8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as
vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Marcos Consalter de Mello, Prefeito Municipal de
Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.
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__________________________________________

�����������������������������������
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito Municipal
�����������������������������

.
Aos 18 de Fevereiro de de 2011, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 6/2011, de
acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a
seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

Empresa BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, C.N.P.J./MF nº 60.546.801/0001-89 representado pelo Sr. DEVAIR ANTONIO PELOZO, RG:
1.227.423-4, CPF: 168.632.169-49, à saber:

Item

Quantidade

Descrição

Marca

Preço Unitário

Preço Total

1

400

EMULSAO ASFALTICA RM-1C; COMPOSTO DE CIMENTO BETUNEL
ASFALTICO CATIÔ

1.279,00

511.600,00

2

400

EMULSAO ASFALTICA RR-1C; COMPOSTO DE CIMENTO BETUNEL
ASFALTICO CATIÔ

1.049,00

419.600,00

3

400

EMULSAO ASFALTICA RL-1C; COMPOSTO DE CIMENTO
ASFALTICO CAP20

1.065,00

BETUNEL

Valor Total:

426.000,00
1.357.200,00

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
FEDERAIS N. 044/2011
Em atenção ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452/97, de 20 de Março de 1997,
NOTIFICAMOS
aos Partidos Políticos e as Entidades de Classe e
Empresariais, com sede no Município de Atalaia, da liberação dos seguintes
Recursos Federais ao Município de Atalaia:
ORIGEM DOS RECURSOS
- SNA
- ICMS DESONERAÇÃO
- FMASIGDBF
- FMASIGDBF
- FUNDEB 60%
- FUNDEB 60%
- PNAT
- MERENDA

VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

10,12
1.618,76
687,50
687,50
473,45
2.049,46
2.320,70
3.078,00

DATA
31/10/2011
31/10/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011

Atalaia- PR, em 04 de Novembro de 2011.

AVISO
LICITAÇÃO
SILVANA
MARADE
STORTI
DENIPOTI
PREGÃO PRESENCIALTESOUREIRA
Nº 022/2011.
O Município de Atalaia,
Estado
Paraná, torna público que fará realizar, às
AVISO
DEdoLICITAÇÃO
14:00 horas do dia 18 de Novembro do ano de 2011, na sua sede à Praça José Bento
dos Santos nº 2, PREGÃO PRESENCIAL, para a seleção de melhor proposta para
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 022/2011.
contratação de empresa para fornecimento de veículo novo 0 km, conforme termo de
referência, tipo MENOR PREÇO.
O Município
de objeto
Atalaia,
do Paraná,
público
que dos
fará recursos
realizar, do
às
As
despesas do
doEstado
edital em
epígrafetorna
correrão
á conta
14:00 horas
donºdia
18 de Novembro
do ano
de 2011, na sua
à Praça
José Bento
Convênio
FIA
019/2011
para aquisição
de Equipamento
parasede
Conselho
Tutelar
deste
dos
Santos
nº
2,
PREGÃO
PRESENCIAL,
para
a
seleção
de
melhor
proposta
para
Município.
contratação
de empresa
para fornecimento
de veículo
0 km, conforme
termo de
Poderão
participar
desta
licitação
osnovo
interessados
devidamente
referência, tipo MENOR PREÇO.
CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO
As
despesas
do
objeto
do
edital
em
epígrafe
correrão
á
conta
dos
recursos
do
CADASTRADOS, nos termos dos §§ 2º e 9º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93.
Convênio
FIA
nº 019/2011
para aquisição
de Equipamento
Conselho Tutelar
deste
Não
poderão
participar
da presente
licitação ospara
interessados
que estejam
Município.
cumprindo a sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Poderão
participar
licitação
os osinteressados
devidamente
Não
poderão
participar desta
da presente
licitação
interessados que
estejam
CADASTRADOS,
inscritos
no cadastro
desta
Administração
cumprindo a sanção prevista
no Inciso
IV do Artigo
87 da
Lei n.º 8.666/93.e os NÃO
CADASTRADOS, nos termos dos §§ 2º e 9º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93.
Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os
Não poderão
participar
da presente
licitação
que
profissionais
e empresas
enunciados
nos Incisos
I, II eosIIIinteressados
do Artigo 9º
da estejam
Lei n.º
cumprindo a sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
8.666/93.
Não
poderão
participar
da
presente
licitação
os
interessados
que
estejam
Não poderão participar empresas em consórcio.
cumprindo a sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderãoAQUISIÇÃO
participar na
direta ou indiretamente, os
DOpresente
EDITALlicitação,
E SEUS ANEXOS
profissionais e empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º
8.666/93.
O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e
Não poderão participar empresas em consórcio.
adquiridos, junto à Comissão Permanente de Licitação.
AQUISIÇÃO
DO EDITAL
E SEUS ANEXOS
Atalaia/PR.,
04 de Novembro
de 2011.
O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e
adquiridos, junto à Comissão Permanente de Licitação.

Empresa EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA, C.N.P.J./MF nº 02.539.384/0001-40 representado pelo Sr. CARLOS DOMINGOS
SALGUEIRO BORGES, RG: NAO INFORMADO NO CADASTRO DE CREDORES, CPF: 696.122.779-15, à saber:

Item

Quantidade

Descrição

Marca

4

2000

PEDRISCO; PROVENIENTE PO DE PEDRA; PARA
EXECUCAO DE MASSA AS

EXTRACON

5

2000

PEDRISCO;PROVENIENTE PO DE PEDRA; PARA
EXECUCAO DE MASSA AS

EXTRACON

Preço Unitário

Preço Total

39,80

79.600,00

39,80
Valor Total:

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

NILSON APARECIDO MARTINS
Atalaia/PR., 04 de Novembro de 2011.
Prefeito Municipal

79.600,00
159.200,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 MESES a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas
na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.

NILSON APARECIDO MARTINS
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Pregoeiro

1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou
mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº
8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as
vias administrativas.

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Pregoeiro

1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Marcos Consalter de Mello, Prefeito Municipal de
Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.
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.
Aos 25 de Abril de de 2011, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 16/2011, de acordo
com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

Empresa QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA., C.N.P.J./MF nº 75.004.192/0001-03 representado pelo Sr. BERNADETE DE FATIMA
COSTACURTA BAGGIO, RG: NAO INFORMADO NO CADASTRO DE CREDORES, CPF: 570.886.329-34, à saber:

Item
1

Quantidade
30000

Descrição

Marca

HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO DE 12-15%

CARBOCLORO

Preço Unitário
1,07
Valor Total:

Preço Total
32.100,00
32.100,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 MESES a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas
na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou
mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº
8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as
vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Marcos Consalter de Mello, Prefeito Municipal de
Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito Municipal

