
ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO (OCS) Nº           /177 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:

VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

(41)3079-6283 claudio.karam@hotmail.com(41)3273-6234

JULIANA VILAS

RUA FRANCISCO PORTES 1105 MANDIRITUBA PR

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

MODALIDADE:

EMPENHO(S):

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº:

45522

PREGÃO ELETRÔNICO

409/2018

007/18

2018 / 

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

401 R$ 192,00ITEM 11: Vassoura tipo noviça com cepa de plástico e com cerdas de nylon 
felpudas na ponta, composta de no mínimo 60 tufos, organizados no mínimo de 4 
por 15 fileiras e cada tufo formado por no mínimo 14 cerdas de nylon macio e 
flexível com pontas de comprimento de 14 cm, cabo de madeira ou tubo metálico 
revestido de película plástica, com no mínimo 1,10 m e no máximo 1,25 m de 
comprimento, inclusa ponta plástica com rosca para fixar na vassoura (marca Pop 
Black).

Unidade R$ 4,80

2882 R$ 1.134,72ITEM 17: Refil de sabonete líquido cremoso e opaco, com aroma suave e pH 
neutro, embalagem contendo dados do fabricante, composição e prazo de 
validade mínima de 12 (doze) meses, contados da data de entrega (marca Smell).
a) Unidade: embalagem plástica flexível contendo 800 ml, própria para dispenser;

Unidade R$ 3,94

353 R$ 465,15ITEM 19: Saco para lixo com capacidade de 60 (sessenta) litros, espessura de 6 
(seis) micras, na cor AZUL, com medida mínima de 60 cm x 70 cm (marca Pavão).
a) Unidade: pacote com 100 (cem) unidades;

Unidade R$ 13,29

254 R$ 332,25ITEM 19: Saco para lixo com capacidade de 60 (sessenta) litros, espessura de 6 
(seis) micras, na cor CINZA, com medida mínima de 60 cm x 70 cm (marca Pavão).
a) Unidade: pacote com 100 (cem) unidades;

Unidade R$ 13,29

355 R$ 465,15ITEM 19: Saco para lixo com capacidade de 60 (sessenta) litros, espessura de 6 
(seis) micras, na cor MARROM, com medida mínima de 60 cm x 70 cm (marca 
Pavão).
a) Unidade: pacote com 100 (cem) unidades;

Unidade R$ 13,29

206 R$ 99,40ITEM 20: Saco para lixo com capacidade de 20 (vinte) litros, espessura de 4 
(quatro) micras, na cor MARROM, com medida mínima de 39 x 52 cm (marca 
Pavão).
a) Unidade: pacote com 100 (cem) unidades;

Unidade R$ 4,97

VALOR TOTAL (R$) R$ 2.688,67

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 177/2018 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:


