
ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO (OCS) Nº           /173 2018
CNPJ (MF) nº 76.639.384/0001-59 - Isento de Inscrição Estadual

1. PRESTADOR DE SERVIÇOS OU FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

CONTATO:

FAX: E-MAIL:

KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME

licitatudo2@yahoo.com(41)3367-6135

KELLY

R GUGLIELMO MARCONI 120 CURITIBA PR

2. INFORMAÇÕES DA COMPRA E/OU CONTRATAÇÃO
PROCESSO: 2017/4-000559-2 PROTOCOLO:

MODALIDADE:

EMPENHO(S):

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº:

45522

PREGÃO ELETRÔNICO

405/2018

007/18

2018 / 

3. OBJETO A SER EXECUTADO PARA O CREA-PR
QTDE.ITEM TOTAL (R$)UNITÁRIO (R$)DESCRIÇÃOUNIDADE

7801 R$ 1.193,40ITEM 01: Água sanitária composta de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de 
cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p, com ação alvejante, desinfetante e 
bactericida, embalagem com tampa, dados do fabricante, composição e prazo de 
validade mínima de 12 (doze) meses, contados da data de entrega (marca 
Hiperplus).
a) Unidade: frasco com no mínimo 01 (um) litro;

Unidade R$ 1,53

5042 R$ 987,84ITEM 13: Limpador multiuso de uso geral, biodegradável, embalagem plástica 
resistente, com bico dosador, dados do fabricante, composição e prazo de 
validade mínima de 12 (doze) meses, contados da data de entrega (marca 
Hiperplus).
a) Unidade: frasco com no mínimo 500 (quinhentos) ml;

Unidade R$ 1,96

1563 R$ 338,52ITEM 14: Luva confeccionada em látex, para limpeza pesada, forro em 100% 
algodão, cor azul, tamanho M, espessura mínima 0,70 mm (marca Volk).
a) Unidade: embalagem com 01 (um) par de unidades;

Unidade R$ 2,17

364 R$ 219,60ITEM 18:. Refil álcool em gel 70 INPM, antisséptico, (ação antimicrobiana) com 
glicerina, não irritante, para desinfecção das mãos, uso contínuo, secagem rápida 
das mãos sem auxílio de panos ou toalhas de papel, embalagem com dados do 
fabricante, composição e prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados 
da data de entrega (marca Bellplus).
a) Unidade: embalagem plástica flexível contendo 800 ml, própria para dispenser;

Unidade R$ 6,10

VALOR TOTAL (R$) R$ 2.739,36

4. RESTRIÇÕES QUANTO A ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Dias da semana em que a entrega e/ou serviço deverá ser realizada: SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB, DOM

no horário compreendido entre as 08:30H AS 11:30H E DAS 13:30H AS 16:30H , no seguinte endereço:

PADRE GERMANO MAYER 1169 ALMOXARIFADO CURITIBA PR CEP 80045310

5. OBSERVAÇÕES

Data máxima para entrega e/ou conclusão da prestação de serviços: 19/03/2018

1. O pagamento será efetuado em até 07 (sete) dias úteis, exclusivamente por intermédio de depósito em conta bancária, 
em favor do prestador de serviços ou fornecedor inicialmente indicado, em instituição de sua escolha, mediante execução 
do objeto acompanhado do respectivo documento fiscal.

2. Devem ser indicadas no corpo do documento fiscal todas as retenções fiscais exigidas pelo art. 64 da Lei nº 9.430/96. Na 
hipótese de enquadramento no SIMPLES, o documento fiscal deverá conter em anexo a declaração exigida por intermédio 
da IN RFB nº 1234/2012, alterada pela IN RFB nº 1.244/2012.

Especificações e demais condições conforme Edital nº 07/2018 - Pregão Eletrônico nº 05/2018.
Ligar para Odair no telefone (41) 3350-6845 para agendar a entrega com, no mínimo, 24 horas de antecedência, tendo em 
vista não haver funcionário no local para efetuar o recebimento do objeto.

3.

6. EMISSOR E AUTENTICIDADE
OCS elaborada e registrada em Curitiba-PR, 05/03/2018 , no Departamento de Suprimentos e Serviços por:

ODAIR DA SILVA PORTES JUNIOR - 1547
A autenticidade desta OCS poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), por meio do nº 173/2018 e do protocolo nº 45522/2018.

7. REPRESENTANTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS OU FORNECEDOR



OCS recebida em _____/_____/_____ por _______________________________________________________

APÓS ASSINATURA, RETORNAR POR E-MAIL.

NOME:


