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& JUCESP PROTOCOLO

0.759.827t14-0
co r.iYÊ N I o Àfu\ÇÀTu Bi'

rumilmtrurut
INSTRUMENTO PÃRTICUI,ÂR DE

SINGÚLÂ
INDUSTRIÀ E COMEIRCIO M(II PNEUS LfDÀ EPP

CNPJ 58 . 6]-9. 644/ O00L-42

lánCfO àÀrfoufO IOZZI, blasi-Leiro, casado em legine de coÍnunhão pa!-cia] dê
bens, empresário, natural dê cuaraÇai-Sp, nascido en 26/fl/t968, porladcr
Co RG no 18.506.183-SSP/SP e do CPE n. 085.220.168-01, resiciente e
dornj-cj.liado na rua Evandro Brembati Cal,voso, rj.o 1.554, Baj.r::o Centro,
CEP .16901-020, eÍn ÀDdradirra, Estado dê Sào paufo, s;

PÀUIO ROSERÍO ÍOZZI, brasileiro, casado em regime de corôunháo par,:iel de
bens, empresáric, natu!al ,de GuaraÇai-Sp, nascido éa O)/ll/t963, pcrtadcr
do P.G 15.823.267-? SSP/SP e CPF 092.02{.138-?8, lesidenre e doniciliado
na P.ua Pereirâ Barreto, n." 2'19, Bairro Jardin das Áquas, CEP 16.90C-155,
eÍ! Anciradina, Estado Ce São pauLo;

Úoicos sócics componenLes da scciedade por cctas de respo sàbiilCàce
I r.rni t aCa,

cuir'o sócio

sob â razáo social de noÚsrçla, e co'íÉRc:o MJÍ PNEUS LrDÀ EPP
ic.a.Lizôdá na Av. DoL.ltor Pedro BenLivoglio Filho, no. 30, Distr-Lto
Industrial, CEP 16.902-110, na cidade de Àndradina, Estado de são Pau1o,
confêrme Concrato Social. ÀÍquivado na Juntâ Coinercial do Estado de Sác
PauIo sob o no , 35. 20'7 - 816. 885 en sessâo de lO/O?/1988, devidanente
inscrita no CNPJ (MF) no- 58.619.644/0001-42. terô entre si, justo e
contratado/ as seguintes alteraÇões contratuais:

PRIITEIRÀ - A socleciade que tinira por cbjero social a exploração do ramc
de INDÚSTRIÀ E COI.,ÉRCIo ÊE PNEUS, ÀRTEFÀ,ToS ]E BORRACHA E SERVJq.S.
passará a !êr cono objeto social o seguinre r INDÚSTRIÀ E coi',ÉRcro
VAREJSTA DE pNEUMÁTrcos E CÃMÀRÀS-DE-ÀR, Novos E usADos E sERvrÇos 0E
RE EoRMÀ DE PNEUHÁTrcos usADos.

SEGU!{DA - À admi-nistração da sociedade caberá ao sócio UÁnCfO nrr6xro
ÍozzÍ, que recebe poderes e aLribuiÇÕes de represenEar a empresa atrva,
passiva, jucij.cj.al e extraludiciajnente, :abendú-lhes c uso Co nclire
eÍFprêsarial, podenda âssina: irela nresrna gelraradaa€nt€, fj.cando vÉdâ,jo, l'-l
er_rtenEo, em êtivldades estraâhas ae inte!:esse social oti ássumir
obrigaÇÕes seja êm lavor de q'Jalquer dos quotietas ou de terceiros, ben
corno onerar ou alienar bêas lnóveis da sociedade, sem autorizaçãc ct
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IERCEIF,À - Em quaisquer sit,aaÇôe5 qr'B erijar. dôs sóci.os
somente será aceito con a ãSli r.r'tl.ria i aÊ.'toá;s :)s. sóci.cs
em conjunro, cono avalistas.' : :::: : ":

serem ava 1i stas,
e seus cônj uges

lNDÚsTRIA E

E USÀDC!: E

À visêa d.d Bodificaçá,o ora âju.gtada, e paÍa xotaT adequação a lêi
70.406/02, consglj.da-s€ o presêntê coai.rato social, da acor:do c@ a
s€grlriat€ !ed,açéo:

vÁncfo xlr6fffo tozzl. brasileiro, casado en regimê de conunháo parcia.I de
bens, empresário, natural de GuaraÇa1-SP, nascido en 26/1"1/1968t portador
do RG no 18.506.183-SSp/Sp e do cpr o" 085.220.168-01, residenre e
donj"ciliado na Rua Evandro Brembatt Calvoso, na. 1-554, Baitrô Cent!ô,
CEP 16.901-020, na cidade de Àtdradina, Estadc de São paulo, e,.

PÀUÍ, ROBERIO ÍOZZI. blasileirc, casadc en rêgime de corflurhâ!- pár'ciâf ..-
bens, enpresárioJ natural de cuaraÇa1-SP, nescido en 03/11/1963. pcrtad.rr
do RG 1.5.823.267-7 SSP/SP e CPF C92.024.138-78, residente e dcnicilladc
oa Rua Pereila Barreto, n.o 219, Bairro Jardim das Águas, CEP 16.900-155,
enr Àndxadina, Estado de São Peuto, constitue.n uma sociedade emplesárra
Iimitadà, mediante as seguintes c1áusulas e condiÇÕes:

CI,AUSUI.À PRIMEIA,À

A sociedade girará sob o none
PNEUS LTDA EPP.

ernpresarial- de rNDÚsTRrÀ E coMÉRCro t"lur

CLÀI,SI,I.À SEGI'TÍDÀ

A sociêdade te!á sua sede
30, Distritc Indus I rial.
de Sáo Paulo.

na ,Àvenida Doutor Pedrô Bentivogl"]o Siiirc, ::'.
CEP 16.902-170, na Çidade de Andradioa, Esta,lc

CIÀUSU].À TERCEIRÀ

A sociedade que iem por ot,jer-o social a explcraÇão do ramo de
COMÉRCIO VARE.]STA Dã PNAUIú?ICOs E 

'ÂMÀ:I,AS 
-DE-ÀR, NCVOS

SERViÇOS DÊ RE FORM.4 DE PNEUI{ÁTICCS USADOS.
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cLÀI,sutÀ QUÀRTÀ

O càpitai sociàl ê dê RS
(t ri!,l t.a ni.l j, quotas
dl stI ibu i da dô sêguinte

Í,rl r cã15 ) ,
.lri-,. (urr

dividico er 3il. C00
rea.l ) , cada unA,

^^ -r^- a-, a. .JU..iJi,rrr .j . ê_ai.):tr
n... \'31C r .fÉ .Rs

forma, entre cs sócios:

Parágrafo Único: À responsabi i idade de cada sócic
stias quotas, nas iodos responden so1ldariânente
capital social.

é restrita ao vâiôr de
peiã integral i zaÇàc cio

CLÀUSUIÀ QUINTA

À. sociedade .inic:"ou suas at:vidades em
serà por ',er!lpo INDETERMI NADO.

i2/Cl/\,.9àc e seu prâzc r'e '|'r.i,rã.

CLAUSI'TÀ SEX?À

À administraÇão da sociedade caberá ao sóclo láncro eNróxro Tozzr, iuÉ
recebe poderes e atribuiÇÕes de representar a enpresà ativa, Iiassiva,
judicial e extrajudiciâlrnente, cabendo-1hes o uso dc none emp::esa:.:a1.,
podendo assinar pela mesmâ separadaEente, fica:ido vedaCo? lo eôtalrtô, em

at!vidad€5 estranhas ao inte:'esse scciâ1 c,.r ass'üliir obrigaÇÕes seJô 4Í
favor de qua.lquer dos quotistas cu Ce terceiios, oÊm comc cne.âr ou
alienar bens j.nóveis da socieiâde, seir, autcrização co cutlo sócio.

crÀusurÀ sÉfllB

os sôcj.os teaão direito a uma retirada nensal a t1tu1o de pró-l;bore, eir,
.ralor ê ser fixado a cada rôês de acordo con c,s irt.eresses dos sócics,
cbservêdas as oi.spcsiÇÕes regular.ientares pertinerles.

clÀusutÀ orTAvÀ

.4o té]:rq!no de cada exe!cicio social, em 31 de dezembxo, o
prescará contas lustifrcadás cie sua 3drjnistra,-ã'-',
eiabtração do j.nventário, bàlânÇc patrir,orial e do L-..r 1ônÇa
ecar:Ôx,i, j, iabeni, â"! s:'- j(.s, i.- l (c'pt:i.iJ Jc ')uàs J-l'.1is,

ad.:Ilinistradoí
pra'jÇeJalio à

Je aisi,l:àcc
,rs i riar os c,J

-@w
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}íARCIO ÀlirONfO TOZZr r5.000 RS 15. Ntn,0(,'
PÀULO ROBERTO TOZZI 15.000 i.s t1.,r,.i,4,_j
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Perda apurados
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texce i ros
igualdede
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aI teraÇáo

.c+rusvlF,.rgNÀ:

5ão indivisÍveis e náo poderão ser cedidas ou transieridas a
sem o consentimento do outro sócio, a quen fica assegurado, em
de condiÇÕes e preÇo dj,rej-to de preferência para a sua

se postas à venda, formal-j.zando, se reaLizada a c€ssâo defas, a
contratual pertinente.

CIÀI'SULÀ DÉCIMÀ

Falecendo ou interdltado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades con os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou
inexistiodo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valcr de se'Js
haveres será apurado e liquidado con base oa situaÇâo patrlmonial da
sociedade, à data da resoLuÇào, verj.fi.câda em balanço especiâimente
levantado.

Parágrafo único I -
que a soÇiedade se

O mesno
resolva

procedirnento será âdotado em outros cascs er,
eÍn relaÇáo a seu sócio-

CLÀUSULÀ DÉCItdÀ PRD{EIR,A

Os administradores declaran, sob as penas da lei, dê que não estác
irpedidos de exercer a adnlnistraÇão da soci.edade, po! Iei especial, c,r
eÍn virtude de condenação crinj.nal, ou por se encontrürem sob os eieiros
Cela, a pena que vede, ainda quê temporari ar'0eote ? o acesso a cargcs
púbLicos; ou por crime fafinent.ar, de prevaricaÇão, pei!d ou subornc,
concussão. peculato ou contra a economia popular, con!ra o sis',ena
financeiro nàcionaI, cont!a nornas de defesa da conacrrência, cont.a ós
relações de consumo, fé pública ou a pxcpliedaie.

CLÀUSUI,À DECIUÀ SEGUIiIDÀ

ür quaisquer situâÇôês quê exijam dos sócios seren
será aceito com a assinatura de todos os sôcios e
ccÍljunto, como âvalistas.

aval istas, soí,ent e

seus cÔni uges

CIÀUSUIÀ DECIIáA TERCEIRÀ
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clLnprimentc dos direitos e obrigaÇÕes resultêntes desle contrato.

l: ^ã:sim, 
por estaren :rS..;".i 6'4.;J;".41, !.."i.,o^ o preserteitrês) vias de j.gual reor, .,'a. ries.lgi Ag:z .q+isi restemunhas.

Àndradina (Sp), 01 de agosto de 2014.
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Miniitá -io do DGsenvolvimento, lndGüa e Comárcio Extcrior

Departamento Naclonal do.Registrq go çqinérsio . DNRC
Sec.êtaíiê d9 OesenvolvirÍÍento Ecoóoir co, Ciência e Íecnologia

JUCESP PROTOCOLO

0.08í.403/í36

JUNTA COMERCIÂL
iiltiilltüilÍillffi] ffi tHilrÍfiltifl ilillillt

DEC LARAÇÃO DE
ta., .''
BEÉNAUADRAMENTO DE ME PARA EPP

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTOA - EPP, com ato constitutivo registÍado
na Junta Comercidl em 10/02y1988, NIRE: 3520787688-5, CNPJ: 58.619.644/0001-42, estabelecida
na AV PEDRO BENTIVOGLIOIFILHO, 30, , BAIRRO: PQ INOUSTRIAL, Andradina, SP, CEP:'16902
-170, reqqer a Vossa Senhoria o aÍquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da
Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
nos termos da Lei Complementar no 123, de 141122006.

Andradina -,5P, 22101 12013

Socio - PAULO ROBERTO

Para uso êxclusivo da Junta Cometcial:

DEFERIDO

NOMÉ ÊMPRESÂRUri [.|OUSÍR|A E CO ERCIO MUr PNEUS LTDA - EPP : NIRE: 352078768&5
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM .I888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA OE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803GO0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-904 I Fax: (83) 3244-5484

http:/,vww.azevedobastos.not.br
E-mai l: cartorio@azevedobastos.not.bÍ

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanti, Oficialdo PÍimeiÍo Registro Ciül de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuiÉo de aúenücar e
reconheceÍ firmas da Comarca dê João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em ürtude etc...

Certifica mm base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduÉo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e AutenticaÉo abaixo.
O referido é verdade, dou íé.

Este documento foi emitido em 1510212017 às 14:03:í3 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b'l d734fd94057í2d69b6bc05bfa64fd4ased€2c20'l 8451 538ca832a5Í581 9eagb43 ae58d07 a46a5d22
4577 0d91caca7 4114d8'l fdfc578fca82Ed72h72ba6ade 1 b3sbbfd4fdf65Ía374783

A chave digitalacima, garante que este documento foi gerado para INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LTDA - EPP e emilido através do site do CartóÍio Azevêdo Bastos, de acordo com
a LegislaÉo Federal em ügorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 20/05/2017 às 08:30:44 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 535058

Código de Controle da Autenticação:

4E65190516í334220750-í a /Í865í90516í334220750{

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: htF:/ ív$,v.azevedobastos.not.br
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REpúBLtcA FEDERATTVA Do BRAStL
estaoo oa plnaíaa

cARTóRto AzEVÊDo BASToS
FUNDADO EM í888

pRrMEtRo REGrsrRo ctvtL DE NASctMENTo E óBtros E pRlvATlvo DE cASAMENTos,
TNTERDtçÕES E TUTELAS DA coMARCA DE JoÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 32.14-5404 I Fax: (83) 3244-548/.

hth:/,vww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

cERTTDÃo DE AUTENTTcAÇÃo DrcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Ciül de NascimerÍos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo ê reprodução
fieldo original que me foi aprêsentado e neste ato confirmo sua aúenücidade através do Código
de Controle e AutenücaÉo abaixo.
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitido em 15102f2O17 às 14:04:08 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734id94m57í2d6gfe6bc05bfafatft4a5edÍ92c2018451538ca832abcô8576Í16c4f1ef231Od ê686
9c9d 91 cacâ741 1 4d 81 Ídtç578Íca82f&722b33d7801 brc7e3cb6í3fl6d 90dÍ2895

A chave digitalacima, garante que esle documento foi gerado para INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LTDA - EPP e emiüdo através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
a Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10". § 1". da MP 2200101 .

Esta certidão têm a sua validade até: O5n2nO17 às í4:02:33 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da CeÍlidão: 618007

Código dê ContÍolê da Autênticação:

486505í 2í 6 t235080125-1

A autenticidade destia certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/ ww.azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRrMErRo REGrsrRo crvrL DE NASctMENTo E ógtrqs e pRvATtvo DE cASAMENToS,
|NTERDTçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo pESsoA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Baino dos Estados 58030{0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 lFax (83) 3244-5484

http:/,vww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

cERTTDÃo DE AUTENTIcAçÃo DrctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primêiro Registro Ciülde Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com alribuiÉo de autenücar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude etc...

Certifica mm base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
feldo original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Codigo
de Controle e Autenücação abaixo.
O referido é verdade, dou É.

Este documento foi emitido em 15n2f2017 às 14116:42 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b'l d734fd94057í2d69Íe6bc0sbÍafatft4asedE2c20'1845'1538ca832a'1caeo79c91e16fcds109420f82eb
ad47 d9 1 cacaT 4 1 1 4d81 rof c578fca82Ed72a8scaa8ad 8762c37b9cf E7 7 1 1 4d5e57

A chave digital acima, garante que este documento foi geÍado para INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LTDA - EPP e emiüdo através do sitê do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
a LegislaÉo Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200/01.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 08/09/2017 às 09:1í:26 (Oia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 583983

Código de Controle da Autênticaçáo:

48650209í 61 72slt'l 0093-í

A autenticidade desta certidáo poderá ser confrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1EE6

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030{0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-54U

http:/,t ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azêvêdo de Miranda Câvâlcanü, Ofcialdo Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
Óbitos e Privaüvo de Casamentos, lnlerdições e Túelas com atribuiéo de autentic.lr ê
Íeconhec€r firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em viÍtude etc...

Certificâ com base na Lei 8935194 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do originalque me fui apresentado e nesle ato confÍmo sua aúenücidade atÍavés do Código
de Controle e Aúenücação abaixo.
O refeddo é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 15n2Í2017 às 14:17:13 (hora de BrasÍlia)

CHAVE OIGITAL

00005b1d734fd94f057Í2d69fe6bcosbÍa81ft4a5edp2c2018451538ca832a08298aab21ce8a513fb57578e7
a35a8d9'l cáca74'l '14d81ÍdÍc578fca82f8d72356a24c333d0192b162e93b835d90e3

A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado para INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
a Legislaçáo Federal em vigorArt Í0. e 10". § 1". da MP 2200/0'1.

Esta certidão tam a sua validade até: 05112n017 às r4:02:33 (Dia/MêsrAno)

Código de Controle da Certidâo: 618005

código de Controle da Autenticação:

/t8650512í 6í 234320531 -'l

A âutenticidade desta certidão podeÉ seÍ confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
atÍavés do site: htF:/ t'lww.azevedobastos.nol.br
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZÊ VÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

pRrMErRo REGrsrRo ctvtL DE NASCtMENTo E óelTos e pRvATtvo DE cASAMENTos,
INTERDçÕES E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo PEssoA

CERTIDÃO OE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Ciúlde Nascimentos e
Ôbitos e PÍivativo de Casamentos, lnteÍdiçóes e Túelas com atribuifo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estâdo da PaÍaiba, em ürtude etc...

Certifica com base na Lei 8935194 - âÍt. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é rep.oduçáo
fieldo oÍiginalque me bi apresentiado e neste ato confrmo sua autenticidade através do Código
de ContÍole e Autenticação abaixo.
O referido é veÍdade, dou íé.

Este documento foi emilido em 15n2n017 às 14:17:4ô (hola de Brâsília)

CHAVE DIGITAL

00005b 1 d734fd94fl572d69tu6bc05bf46/tft4a5edtr2c20'l 8451 538câ832e46b1 1d36e437b4b75e85ad4a48
b265cd91 cacá741 1 ,ld8'l fdíc578Íca82ft1d7264801 a1 êd1 2ôed8ab 1 e 1 491 945e3eeb 1

A chave digitalacima, gaÍante que este documento foi gerado para INOUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LmA - EPP e emiüdo através do sile do Cartório Azevêdo Bâstos, de acoÍdo com
a Legislaçâo Fedêralem ügorArt'lo. e '10o. § 'Ío. da MP 2200/01.

Esta ceÍtidáo tem a sua validadê até: 02/0920í7 às 15:55:24 (Dia/MêsrAno)

Código de Controle da CêÍtidáo: 583434

código de Controle da Autenücação:

486502091 6085/t4201 /t{,-í

A autenücidade desta certidão poderá seÍ confirmada Por qualquer pessoa e a qualquer momento

atÍavés do site: htF://www.azevedobastos.not.bÍ
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Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Baino dos Estados 58030-OO, João pessoa pB
Tel.: (83) 32114-5404 I Fax: (83) 3244- &4

http:/l$/ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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r80
MINISTÉRIO DA FA4NDA
Sseretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERÀS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA. EPP
CNPJ: 58.6í9.64/í0001 42

Ressâfuado o direito dê a Fazerda Àlâcional cobrar e inscre\€Í quaisqueÍ diüdas de responsabilidade
do sqeito passi\o acima identificado que vierem a ser apúadas, é certiÍicado qLE rÉo corEtam
pendências em seu Íx)me, relativas a créditos tribúários administrados pêla Sêcretaria da R€ceita
Federal do Brasil (RFB) e a irscdções em Díüda Ativa da União juÍto à ProclJadoria-Geral da
Fazerda nbcional (PGFN).

Esta certilão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, m caso de enle federati\€, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a êle üncLdados. ReÍerê.se à situação do
sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contÍibuições sociais preüstas

nas alíneas'a' a 'd'do parágraÍo único do aÍt. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de jüho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à \,EriÍicaçâo de sua âutenticidade na lÍr ernet, nos
endereços <httpr/www.receita.fazerda.govbr> ou <http://www.pgÍn.fazerda.govbÊ.

Ceíidão mente com base na Portaria Conjurta RFAPGFN f 1.751, de O2l1Ol2O14.
Emitida 16:25:39 dia 24110120'16 <lrta e data de Brasília>.
Válida 22104t2017
Codigo d eda rtidão: 7E83.2DE5.8879.E546
Qualquer irwalidará este docúnento.

t fl
ldel 24t101201616:2{D
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

CNPJ Base: 58.619. 4

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo coblar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

não constam débitos lnscritos em Dívida Ativa de rcsponsabilidade do lnteressado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidáo negativa abrange todos os eslabelecimentos do conlribuinte, cuia raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

14064389 Folha 1 de

2610112017 16:20:37 (hora de Brasília

(TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos Conjunta SF-PGE no 2, de 9 de maio de 2013

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à veíficaÉo de sua autenticidade no sítio

+N 1)

http://www.dividaativa.pge,sP.gov.br

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Certidão no

Data e hora da emissão

Validade

r
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DIRETORIA DA FÂZENDA
AO E CÂDASTRO CERALTRIBUTA

PROTOCOLO
PROTOCOLADO EM t9 I 01 2077

soB N" 2599 2017

RE Q UERTMENTO

INOÚSTR!{ E COMÉOO MUTPNEUS I,IDÂ - EPP

MAÂOO AAITÔNIO ÍOZ

ANDRADINA/sP

de bibutos municipais, lançados em nome da

, Inscrição Estadual n-o

170.024.897.110

requ€Íentg até a prrsente data-

DATÀ 19/ov2o17

n.' 30 rêpÍeseÍtado(a) poÍ MAROOAMTÔNOTOZZI

requer unra certidão NEGATIVA

cumG.IU0\ÁD s8.619.644l0001-42

com sede à Rua DR. PEoRo EENTIVoGUO FILHO

abaixo assinado, n. RG: 18.506.1&l

CERTIDÃO NEGATIVA
Certifico, conÍomre inÍomrações da Divisão de Cadastso fiscal do Serviço da Dívida
Ativa e do Setor de Baixa de ISSQN, que o requerente acima referido NADA DEVE
âté a prÊsente daüa, com reÍerência a tributos municipais, mobiüários e imobillirios
reesalvando-se eventuaig débitos que pos§.rm ser apurados. Nada mais. O reÍerido é
verdade e dou fé. PREFEITURA MLINICIPAL DE ANDRADINÀ aos (24) Vinte e

quâko dia(s) do mês de Janeiro de Dois MiI e Dezeesete (201â

Obe.: Ressalvamos o direito de exiSü créditoo tribuÉrios ou não

tributários, em virtude de erros, omissões ou direito de terceiros em prejuízo do
Município.

Obs: Prazo de 60 dias.

Ono Inoue
Coordenador Geral de Tributação

q^Jtla^^. Ap. AÀri
GiStaine aparehaa esti

Diretora de Arrecadação Tributária

§

D
Dat l48653001 7l

,1" FÉíá.áô Í6 NomslCi AÊP5Z134Dlq,
d:dd il6 .ro .m: nü!.r/..1iúroit l.ÚrbJú.D.

e

Residente à Rua MATo GRosSo ite 30

ff\
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓErOS C PRVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803G00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-íO4 I Fax: (83) 3244-*84

hto:/Árvww.azevedobastos.not.bÍ
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Câvalcanü, Oficialdo Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casâmentos, lnterdições e Tutelas com atribuição <Íe aúenücâr e
reconhe@Í firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude etc...

Certifica com base na Lei 8935194 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e nesle alo confirmo sua aúenticidade alravés do Codigo
de ContÍole e Autenücaçáo abaixo.
O referido é veÍdade, dou fé.

Este docuÍnento Íõi emiüdo em 15lO2nU7 às 14:19:07 (hora de Brasilia)

CHAVE DIG]TAL

00005b1d734fd94rc57í2d69fe6bco5bfa64fd4asedE2c2018451538ca832aga90ec86c8018csdb916,t4cd6d7
U7 a5d9 1 çaca7 4 l 1 4d8 1 Íd'Íc57 8Í caB2ft d7 22 1 41 49a07 36b15e424 a0523a2Ê0665e

A chave digital acima, garante que esle documento foi gerado para INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LTDA - EPP ê êmiüdo âtravés do site do CartóÍio Azêvêdo Bastos, de acordo com
a LegislaÉo Fedêralem ügorArt ío. e 10". § 1". da MP 2200/01.

Esta ceÉidâo tem a sua validade até: 30/0120í8 às 15:13:.í5 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: ô45180

Código de Gontrole da Autênticaçáo:

4865300'l í 71 336220092-í

A autenticidade destâ cêrtidão poderá ser confirmada por quahuer pessoa e a qualquer momento
através do site: htF:/fu/ww.azevedobaslos.not.br

tcP
Rild c PrÉitrca da F!9ouiaa

llr!.. Phúa ,í .1,Úô1,
tb"ltô1ÉtÚrr.
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

54619644/0001-42
IND @M MUT PNEUS LTDA ME

AV AEROPORTO VN QUADRA E LOTE 13 / PQ INDUSTruAL / ANDRADINA /
sP / 16900-000

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

Informação obtida em 26lov2\l7, às 16:16:34'

Gá,IiíA
cArxÂ EcoNôlrrca FÊoERÂL

a utilizacão deste Certificado para os

,"rif*iá" de autenticidade no site da
fins Drevistos em Lei está condicionada à

caixa: www.caixa'gov'bÍ

Certificação Número: 2

Validader 21l0Ll20t t9lozl20t

4423A377 3L57 0

lnscrição:
Razão Socialr
Endereço:

^tt)'1
(ü)

26/01/2017 16:16$

ldel

o presente certificado não seÍYirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuiçõe\ e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS. \

I
I

I

r



)onprovante de Irscrição e de Situação Cadasual - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CMJ/cnpjr"rdrrÊ.9 S:'| tfll

Contribuinte,

Confira os dâdos de ldentiÍicâÉo da Pessoa Jurídica e, se hower qualquer divergêrEia, provilenciê junto à
RFB a sua alualiução cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Núr,€Ro oE nlscRçÁo
58.61 9.6,t/U000í -42
MATRIZ

GoMPROVA{TE OE TNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

1t102/1988

ü

INDUSTRIA E COI,IERCIO MUÍ PNEUS LTDA. EPP

ÍÍTULO OO ESÍÁAELECIIf,NTO {Norl€ OÊ FÀNTÀSIA)

ccor@ E DÂ ÀMDÁDE ECONÔüCÁ PRNCIPA!
22.1 - RêíoÍÍr, dê pneumático3 u3ados

cólco E oEscRrÇ/b DÁs arMDrDEs acorô{cÁs sEcuNo,ÁRtÁs
45.30-7{5. Cor'lércio a vaíeh de pnaumáticG e câmarasde-ar

côolco E oEscRçÂo DANÂÍuREzÀJURlotcÂ
206-2 - Sociêdâdê EmpÍa3áíia Limitôda

30

D§TRtro INDUSÍRIAI AI{DRÂDINA

ENOERÉCO ELEÍRÔT]ICO

a$escontgsstao@hotÍrÉil.con

AV DOUTOR PEDRO BENTIVOGLIO FILHO

16.902-170 SP

í8) 3722.{67í /(t8} 3722€875

ÉNÍE F€oER rvo REsPoÀtsÁ\,EL {EFR)

ATIVA t*ry*
oxt^ oasmJrçro caD srRA
't9/02/2005

ApÍo\rado pela lnstrução l.Iormatiya RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido m dia 06/0í/20í7 às 1/í:2í:50 (data e hora de BÍasÍlia).

@ Copyright Receita Federal do Brasil' 0610112017

o^ta oÀsmrÂcÁo EsPÉct t

Página: í/í

t
0610112017 l4:2ldel
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PODER JUD]CIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRÀBAIHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀI,IT]STÀS

NoMe: INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS I.,TDA EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,I: 58. 44/ 0007-42
Cert idão n': 85384 s6 / 20L6
Expediç 0t/ 09 / 20 , às 15 :58:30

- 18 0 (cent.o e oitenta) dias, contados da datavaI idadê
de sua e

27 / 02 / 20]-7
edição.

certifica-se que rtlDlrsTRrÀ E cotÍBRcro MUT pNEus r.TDÀ - Bpp (tÍÀTRrz B

FIrrIÀIs), inscrit.o(a) no CNP,I sob o n" 58.619.544/OOOL-42, NÃO CoNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emiEida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho. acrescentado pela L,ei n' ],2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n' 1470/2oL1- do Tribunal Superior do
Trabal"ho, dê 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re spons abi L idade dos
Tribunais do Trabatho e estão atsualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabe Iec imentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

certidão emitida gratuitamente.

rNFOR!{ÀçÃO ü.íPORTÀÀTTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas cons!am os
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jur
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obri

dad
íd
gaÇ

estabel,ecidas em sentenÇa condenaEória transitada êm julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério PúbIico do

Trabalho ou Comissão de Conci,Iiação Prévia.

\ef
t

G

Dúqj.das ê sugestões: cndt€)Esl.-ius. br

(

N
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PODER JUDTC!ÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTTDÃO ESTADUAL DE D|STRtEUrÇÔES CiVETS

cERftDÁo No: 019913513

A aut€nticidade desta cerlidâo podeÉ ser confrmada pela int€met rp site do Tribuôal de Justiça.

FOLHA: 'l /1

A Diretoria de Serviço Técnico dê lnformaçÕês Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital. no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERÂçOES JUDtCtAtS E EXTRAJUDICIAIS, anterioÍes a

08lO'112017, verificou NADA CONSTAR como réúrequerido/interessado em nome de:

INDUSÍR|A E GOMERCIO MUT PNEU§ LTDA . EPP, CNPJ:58.619.644/000'142, conÍorme
indicaçâo constanle do pedido de certidâo.'r'-'r*r"*,"§

Esta certidão rÉo aponla ordinariamente os procêssos em que a pessoa cuio nome foi

pesquisado figura como autor(a)- São apontados os feitos com situação em andamento já

cadaslrados no sistema informaüzado referentes a lodês as ComarcaíForos Regionais e Dislriiais
do Estado de São Paulo.

n" 53/2015
A data de informatizâção de cada Comarca/Foro pode ser veÍificada no Comunicado

Esia certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sêm custas.

São Paulo, I de janeio de 2017.

9913513

Iu[]flilillI

yb

PEDIDO N1

@

P

tr
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NEIIOVf,DONf, DE PilEUS

CNPJ: 02.129.850/0001-10 e-mail: renovado radeoneusoaulista @ hotmail.com

ATE DO DE FORNE IMENTO D E MATERIAL

A empresa FRANCISCO URIAS DE LIMA . ME com sede em ANDRADINA - Sp, sito à

Rua Evandro B. Calvoso, Ns 1554, Bairro Centro, inscrita no Cadastro Nacional de pessoa

furídica - CNPf sob o n.e 02.129.850/0001-10 e Inscrição Estadual nP LTO.O4O.OOZ.777,

telefone para contato [18)3722-0898 através de seu representante legal, o Sr.

FRÁNCISCO URIAS DE LIMÁ, RG. n.s 8808185 SSP/SP, abaixo assinado, vem através do

presente, DECLARÁR para os devidos fins que a empresa INDUSTRIA E COMERCIO

MUT PNEUS LTDA - EPP com sede em ANDRADINA/SP, sito à AvDr. Pedro Benrivoglio

Filho Ns 30, BAIRRO Parque Industrial, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juídica -

CNPI sob o n.q 58.619.644 /0001-42 e lnscrição Estadual n.e 170.024.897.110 forneceu

os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega

estabelecido, estando apto para a realização do serviços relacionados abaixo.

ORDEM DESCRTçÃo

1 RECAPAGEM DE PNEU 10.s/80.18
2 RECAPAGEM DE PNEU 1.000x20 161

3 RECAPAGEM DE PNEU 1.100x22 161

4 RECAPAGEM DE PNEU 1.300x24 161

5 RECAPAGEM DE T4.9.28 tzL
6 RECAPAGEM DE PNEU 74.9.34I2L
7 RECAPAGEM DE PNEU 7.400x2416L
8 RECAPAGEM DE PNEU 77.5125 76L

9 RECAPAGEM DE PNEU 18.4.30 121

10 RECAPAGEM DE PNEU 2L5/55.76
11 RECAPAGEM DE PNEU 225175-77 5L

72 RECAPAGEM DE PNEU 225/70.168L
13 RECAPAGEM DE PNEU 23s/7s-7s
74 RECAPAGEM DE PNEU 750x16 141

15 RECAPAGEM DE PNEU 9OOX2O 141

16 REFORçO DE PNEU 10.5/80.18
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO A.ZE VÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óB1TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçóES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Esiados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484

http:/Á,vww.azevedobastos.not.br
E-mai l: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálbeÍAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo PÍimeiro RegistÍo Ciülde Nascimentos e
Óbitos e Privaüvo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuiÉo de autenücar e
reconhecer fiÍmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduÉo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua a[rlenticidade através do Código
de Controle e AulenlicaÉo abaixo.
O referido é verdade, dou É.

00005b1d734fd94rc57f2d69fe0b@sbÍa&1ft4â5êdf92c2018451538ca832a4175h2683952d20c170Í2td739a
60034d9't caca741 14d8',tfdÍcs78fa82Í8d727 75a006c51d864255066250924a6f49c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LÍDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
a Legislação Federal êm ügor Art 1o. e '10o. § 1o. da MP 2200/0'Í.

Esta certidão tem a sua validade até: 27101/2018 às í3:03:3í

Código de Controle da Certidão: 643757

Código de Controle da Autenticação:

4865270í í 70833090734-í

(Dia/Mês/Ano)

A autenticidade desta certidáo poderá ser confiÍmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/ /vww.azevedobastos.not.br

tcP
EÍdot4,*-

o

i zit-

PYlairlí€ia da R!íúàlica

y.dd. Pr.r,iê. [r 2100.2,

!_

Este documento foi emitido em 1510212017 às 14:20:10 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL
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TPfrlM
, :150ps

R eJfor,,r., Gara n.i<.la
INPÚSÍRIÁ É CDI"IERAO PlW ?NÉUS LTOA - ÉPP

oNPJ s8.6Lq.c44/@L42 lN9C É9T.: !7o.o24.a c 7.L1O

ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRÂBALHO
DO MENOR (art.7', inc. XXXIII da CF)

Pregão Presencial n' 003/2017

A empresa INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob no

58.619.64410001-42, por intermédio de seu representante legal Sr. PAULO ROBERTO TOZZI,
portador da Carreira de Identidade íf 15.825.267-7 SSP-SP e do CPF no 092.024.138-78 DECLARA,
para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 2l de Junho de 1993, acrescido
pela Lei n" 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em trabalho

^notumo, pedgoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a paÍir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Barbara, 17 de Fevereiro de 2017 .

STRIA E COMERCIO NEUS LTDA - EPPIND
PAULO ROBERTO TOZZI
SÓCIo PROPRIETÁRIO
RG: 15.825.267-7 SSP/SP

CPF: 092.024.138-78

i-sg.et s.Gaa,oü)í.f2 t

IIÍXJ§IRIA E COTMGII'T NEUS

LIUA PP
AV DR.PEDROBEI{flImINNI}P If T

EAIRRO dsrRÍTo ilOUsÍRlAt
cEP 1E9(P-170

l,- AI{DRnoIt'tn§P §-
)I

Ea.d.: Au ?e*c Aodwoglb FíJ*.o-, 30 - Pç l^àr+fuL ' CE? 1-63o2-L7o
A^àron;qdSP

FoÁ1, (L8) a722-467L @
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial n" 003/2017

A empresa INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP, estabelecida à Av. Dr. Pedro
Bentivoglio Filho no 30 Distrito Industrial n" 30 Andradina-SP, DECLARO, sob pela da Lei, que na

')ualidade de preponente do procedimento licitâtório, sob a modalidade Pregão Presencial no 00312017 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Brlrbara, que não fomos DECLARADOS inidôneos para

licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nova Santa Biirbar4 17 de Fevereiro de 2017.

INDUSTRIA E COMERCI OMUT S LTDA - EPP

SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 15.825.267-7 SSP/SP

CPF: 092.024.138-78

I 58.619.644r000i-42
ilDl]§rnnEc0Émn{urila§

IIM 8P
AV DRPEOROBEilINMUOBT}O If 3!

BARRO.AS1RTONDUSTRIÂI

- c€P.í6.0@-170
t._ ANoRAotr.ta.sp \N

-t
ÉÂd't Au ?ai'ra a"'t'ogu? Ful'4' to - Pç lnd*tt'lt'al - ÉP 1-6'co2-L7o

An*otütdS?
Fo*a (7-8) ,7224677 0

PAULO ROBERTO TOZZI
r.
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ANEXO IX

DECLARAÇÂO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial n" 003/2017 - SRP

A empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP, estabelecida à Av. Dr. Pedro
Bentivoglio Filho no 30 Distrito Industrial Andradina - SP, inscrita no CNPJ sob n" 58.619.64410001-
42, DECLARAMOS, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura

l4unicipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presenciat n' 003/2017 - SRP, sob as

penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente

licitação.
Nova Santa Brírbara 17 de Fevereiro de 2017.

IND STRIA E COMERCIO MUT PNE A-EPP
PAULO ROBERTO TOZZI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 15.825.267-7 SSP/SP

CPF: 092.024.138-78

I 58.619.644r000i42
nur§rMEoqtmrc$JTPilEUS

IIIIA.PP
Âv DRPEmoBAínVocuoRuo lf s

BAIRRO. ABTRTÍO NDUSTRIAI

cEP tO.C0a-170
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"do 

6r*{wogtb. FíJhz, 
=O - ?+ b^àu+ttrnl - CE? ,6.qO2-L7o
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÁO PARENTESCO

Pregão Presencial n' 003/2017.

-NDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA _ EPP, inscrita no CNPJ sob n" 58.619,64410001.42,
por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO ROBERTO TOZZI, portador da Carteira de
Identidade n' 15.825.267-7 SSP e do CPF n" 092.024.138-78, DECLARA, para efeito de participação
no processo licitatório Pregâo Presencial n" 003/2017, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bri,rbara,
que não mantém em seu quadro societiírio ou emprega cônjuges, compaúeiros ou paÍentes em liúa
reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutiírio. de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao departamento de

Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara.

Nova Santa Bárbara, 17 de Fevereiro de 2017

I se.ets.644roffi1-,0â ,
rü,sTRt4 E C0ÉruGIn PrEl§

ITIN.EP
AV 0R.PEÍn08Et{ItmnF[i0 tf s
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STRIA E COMERCIO PNEUS LTDA. EPP
PAULO RO o ZZI

EAIRRO' D§TR]TO IIIDUôÍRIAI.
CEP í0.@!170

ANORADIiIA{P I

SÓCIO PROPRJET o
RG: 15.825.267-7 SSP/SP

CPF: 092.024.138-78
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

,q,r,q »e ncuNtÃo DE RECEBIMENTo E ABERTaRÁ Dos ENVELoqES N" I Ii N,2

REF: EDITAL OE PNTEÀO PNESENCIAL N'3/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N,O
7/2017

A1a da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em
atendimento ao edital de Prcgão Presencial n' 312017 -
(PMNSB) - Registro de preços para eventual contratação
dc empresa para prestação de scrviços de recapagem de
pneus,

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, no prédio
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. n" 222.
Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do
Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n" 10.407.423-5 SSP/PR, e os membros da equipe de

apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.227-2 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere
Sotto, RG n' 9.257 .282-0 SSP/PR, designados pela Pomaria n" 016/2017 , para proceder a abertura e

julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do

objeto do Pregão Presenciat n" 3/2017 - destinado ao registro de preços para eventual contratação

de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus. Aberta a sessão. o pregoeiro

informou que protocolaram os envelopes n" I e no 2 as seguintes empresas: M & M COMÉRCIO
DE PNEUS EIRELI EPP, CNPJ n" 02.966.816i0003-61 , representada pelo Sr. Raimundo Mourão

Netto, RG n" 9.069.05J-1 e INDUSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA - EPP, CNPJ

N' 58.619.64410001-42, representada pelo Sr. Jacir Conrado, RG n' 18.357.720-6 SSPiSP. O

pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os representantes das empresas

presentes apresentassem os documentos para credenciamenlo exigidos no edital convocatório.

Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as

propostas de preço. Em seguida, foi dada oportunidade aos Íepresentantes das empresas

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

das licitantes que ofertaram o menor preço, à negociação direta. visando à obtenção da oferta mais

vantajosa para a administração. Os preços finais e oblidos são os constantes na planilha anexa. Em

seguida, procedeu-se à anáiise dos documentos das empresas cujas propostas loram classificadas

em primeiro lugar e observou-se que as mesmas atenderam aos recluisitos editalicios, scndo

portanto declaradas habilitadas. Foi então concedido pelo Pregoeiro. o prazo de l0 (dez) minutos

para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem maniÍ'estação de

intenção de interpor recurso, o Pregoeiro declara vencedora às empresas habilitadas. O Pregoeiro

informou ainda que no prazo de 0l (unr) dia útil contado do encerramento da sessão. as licitante

declaradas vencedoras, deverão apresentar sua proposta com os valores devidamenle ajustados

último lance. O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre

Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos,

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

comissão de licitação e demais presentes.

Rua Watfíedo Bittencourt de Moraes, 222 - A(0xx43) 3266-8100 C N-.P.J. 95.561.080/{m0l -ó0

E-mail: ligi!A§!9!0!§§,qtggLDl Nova Santa Bárbara - Paíaná
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ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA

Fabio ue Gome s

Elaine Cris Luditk antos

de o

lm Sottí)

Equipe de apoio

ourão Netto
Represental'rte da empresa M & M Comércio de Pneus Eireli EPP

Jacir Conrado
Representante da empresa Indústria E Comércio Mut Pneus Ltda - EPP

Rua Walfredo Bittencourt de Moíaes, 222 - i3(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: !iqi!ê!a9l@!sb,pÍ!9!LDl Nova Santa Bárbara - Paíaná

2
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Município de Nova Santa Bárbara - 2017

Classificação por Fornecedor

Pregão 3/2017
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADo oe utcrreçÃo
pneeÃo PRESENCTAL No 3/2017 - sRP

A Comissão de Pregão da Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 17 de fevereiro de 2017, as 14 horas, no prédio

da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,

n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a

abertura e julgamento da proposta apresentada na licitaçáo modalidade Pregão

Presencial no 3120'17 , que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação

de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus, conÍorme ata anexa.

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

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

se a empÍesa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certame

licitatório, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento J urídico para obter o parecer,

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

Nova Santa Bárbara, 1710212017.

E laine risti na it dos Santos
Li

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao?nsb.or-cov.br -'wwrr.nsb pr.eo\-b(
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

De5cuisa !mD.dl.l05 d. llcitàr

Tipo documento CNPJ ' Número documento 029668160m361

Nome

Periodo publicação : de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: d€

-ÀltIU14 ITE14 ENiONTRADO!

até

aré

até

hüpJ/seívicos.tce.pr.gov.br/tcepÍ/múicipal/ail/CorEUltarlmpedidoGWeb.a5px 1t1
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58.619.64!0001á2

t{ome, Rã2áo So.iâl ou
NoÍnê Fârt.siõ:

Poítd da TíarEparêrrcia - Cdastro de Empresas lnidôôeas e SLspensas

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

Inicio » CEIS

caDAsrRo NAcToNAL DE EMpREsas rNrDôNEAs E suspENsas (cErs)

22i
ü0ú

O Cada§tro ,'lacional de Empresas Inadónea. e Sosp€nsas (CEIs) é um bànco de info.mâçôes ma.tido pela Conrroladoria-Geral da Uniào que tem como objetivo
.Ônsolidár a rêlàção das empresàs e pessoôs ísicas quê sof.e.am sanções das qu.as dêcorrâ <omo ere'to .est 

'çào 
ào direitô de pàrticipãr êm licitôEões ou de cete!.à.

conE.toÉ (om à AdminEBação PÚblicâ. Saibô h.is

Q{antidad. d. rcaistros ên@rt6do.: 0 Oôtat rTlOZ/2017 t5.O9t2O

N5o ÍoEm êÍêontõdos registroÉ quc.lêndâo ao segulnt. crltérlo dê bos6

cNPr/CPrr 58.619.644/0001-42

Pásin. l/r
arExçÂo
Estê càdàsEô vls. d.. publicidade às §ançô.s ãdminisEadvàs àplicàdâs contÊ licitêntês ê forn€cedore§. As informações âqui veiculaílas §ão de lntêir. respon§abilidadê
dàs entidadês que as prêstaram, não podêndo à União ser rêsponsábilizàdã pela vêrâcidâóê €/ou ãutêntcidõdê dê tâis iníormàçõ€s nem pelos êv€ntüais danos dlr€tos ou
indiretos qu€ del.s .esultem càusâdos â lê.cêi.os.

'De§ignação do àpenado, @nío.mê lnfo.mãdo pelo ór9ão san.lo.ador (publicação no OOU; dados constântes de Oficio, et(.)

.: Consaãtou-s€ que o nome informádo pelo órgão sancionadoí diverge siqnificàtivàmênte do constânte do c.dôsÚo da Receitâ Federal, considê.àndo-sê o CPFICNP.)
iníormâdos. O nomê constôntê do.adõstro d. Rê<eita Fedeíat pode ser veriÍi(ado rlicãndô-sê sobre o respêdivo rêgisEo. A divergên.ia pode indicar apena§ qma

ahe.asâo no ôome do san.ionêdo ou umà in.onsistência dos dados inÍormados. Mais inrormaçôes podem se. obüdas iunto ào ó.9ão s.n<ionàdor.

httpr^,vww.portaltransparencia.go,,/.br/cei s?cprc nEj= 58.61 9.644%2F0001-42&noíne= &Í posarlce= 1t1
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

Tipo documento CNPJ Númerodocumento 58619644000142

Nome

Peíirdo puuicação : de

Dab de Inicio Ímpedimento: de

Oata de Fim Impedimento: d€

,<{IHUM 
ITTl.í INTONTRADOI

atÉ

até

aÉ

httpr/seÍvicc.tce.pÍ.gov.br/tcepí/m micipauai UCdisultar lm pedidGWeb.aspx 1t1

#
Pêrqú15. lmDcdidôe d. Llclt.r
lforn...do-

I
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CADASTRO NACIONAL OE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

02.966.416/000361

Nohe, R.zão Soci.l ou
ome F.ntaia:

po.td da Transparârciâ _ Cadõtro dê EmF6as Inidôíreas ê Suspensas
Portal da Transparência _ Goverrno Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

qn1
,-L I

gtú

O CadasEo Nàcionâl de Empresãs lnidônêas e Suspensas (CEIS) é um bàoco de ioro.mações manrido pelà Controlàdoriõ,Ge.át da União que Gm .omo objetrlo
consolidàr à rêlàção dô5 empre§ãs e pês§oà§ ísicas que soÍrêram sànçôes das qlais dêco.rã como efeitô restriçáo ão di.eito de parrj<ipa. êm ticiróçóes ou de <etêbrâr
contiatos (om à Adminrsúação Púbricà, Sàibâ ôais

Qúantid.de de rêgl.tros en@ntÊdo.: 0 O.tàt 17/O2/2O17 75:OA:47

l{ão ÍoEm encontEdos Egistros qu. ãtêndam ao sêguinte .rltérlo dê bus@:

CNPJ/CPr: 02.966.8r6/0001-61

págiô. t/t
ATENçÃo
Este Gdàstro visô d.r publicidade às sanções âdministrztivas àplicàdàs contra licitantes ê fom€cedores. Às informàçõês ãqúi veiculada. são de intêirà.esponsabilidâóe
dàs entidàdês que ôs prêstaram, não podêndo a união ser responsâbillzâda pelê ve.acidâdê ê/ou àutênticidade dê tâi3 inforhações .ert pelos êvenürôi5 dãnos diretos ou
indi.etos que delas .esultem câusôdos â tê.cêiros.

' Designâção do âpenado, conform€ lnío.mado pelo ór9ão sancionador (publicação.o DOU; dados constantes de Oficto, etc.)

:1 Constdtou-se que o nome informôdo pelo órgáo sõncionador diverge significativàmêntê do constánte do cêdaslro d. Receità Fêderal, consideràndo-se o CPZCNPJ
iôío.môdo§. O nome constàntê do cadast o dà Recêita Fede.al pode ser vêriÍicãdo clicôndo-§ê .obr€ o respê.tivo reqisüo. À divêrgência pode indica. apenas uma
àlteràção no nome do s...ionado ou uma inco.sistên.ia dos óados inÍo.màdos. Mais aôÍormaçôes podem ser obídàs iuíto ào ór9ão sancion.do..

http/Á,vww.portattranspaíencia.gov.bílcêis?cpC nf, = 02.S66.816%2Fm0361&noín e= &ü posancao= -U1
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lqÇtJ @PREEEITURA MUNTCTPÀT DE NOVA SÀNTÀ B]íRBÀRÀ

redo Blttencourt de Moraes nó 222, Eane/[ax (043) 3266_8100 _ CNPJ
N. o 

9 5 . 5 6 1 . 0 B 0 ,/ 0 0 o 1_ 6 o
E-mai.l: pmnsb Gnsb. pr. qov, br - Nova Santa Bárbara - par:aná

Parecer j uridico

Ref. AnáIise
atuado sob o n. 003 de 2011 .

Versa o presente parecer acerca da anáfise
conclusiva do pregão presencial- atuado sob o n. 003

de 201,1 , destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de serviços de recapagem em

pneumáticos de autos, conforme soficitaÇão da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Ultrapassada a constatação dos documentos que

compõem este procedimento, edital- e m.inuta

contratual - que foram analisados, vale dízer, em

sede de parecer prévio, a presente análise cuida tão
somente da regularidade do pleito até a eminência de

contrataÇão.

Em melhores termos, a presente manifestação

toma por conta a legalidade nos últimos atos
prati-cados no certame, pelos quais se vê que foram

sagradas vencedoras as propostas 1ançadas pelos

seguintes fornecedores:

concfusiva acerca do pregão presencial

.4. l ndus t rra
Epp., nos

e Comércio Mut Pneus

fotes de números: 01,

Ltda.
04, 06 e

Págln de3
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PREEETTI RÀ MlrNrcrpÀf, DE NovA sawra gÁRBÀRÀ

redo B.ittencourt de Moraes Í\" 222, Forje/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.. 95-561.080,/0001_60

E-maiI: pmnsbc n sb. pr . qov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

01 ,

mlf
e

valor total de R$ 19.'l 48,AA (dezenove

e setecentos e quarenta e oito reais),.

* M&M. Comérclo de Pneus Eireli Epp., nos

lotes de números: A2, 03, 05 e 08,

montante totalizado de R$ 22.63A,00 (vinte
e dois mil e seiscentos e trinta reais).

nao

E o breve relatório. Do qual fundamento e

oprno.

Do que

apa rent emen t e

confere no

há mácu1a a

proces so /procedimento,
ser levantada .

Tudo

pr incipi o s

Público.

Ademais disso, não

c-láusula ou condiÇão que

competição desta espécie de

quanto foi realizado foi em respeito aos

e preceitos de licitação e Direito

Percebe-se que o edital de chamamento bem fora
publicizado, prova disso é a presenÇa de llcitantes.

foi elegida qualquer

frustrasse o cará1-er de

certame público.

Dessa forma,

posiçào favorável à

esta Procuradoria mani fes ta
homologação deste feito.

Páqin cie 3

t

,l
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PRET:EITURÀ !,TUNICIPÀL DE NOVÀ SÀ}IAA B.i{RBÀRA

redo Bittencourt de l,Íoraes n" 222, Fa^e/Fax (043) 3266-B1OO - CNPJ
N- " 95.561.080 /0A01-60

E-mai1: pmnsbGnsb.pr.qov.br - Nova Santà Bárbara - Paraná

É o parecer/ que submeto a mel-hor intelecção.

Nova Sant Bárbara, 20 de fevereiro de 2017.

Gabriel Je sus

Procurado a di ca

Página 3 de 3

I
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES'IADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipa-I

Diante do Parecer do Departamento Juridico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" n." 3l2OL7 -

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

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 02l03 l2Ol7

Fabio Gomes
ot6 /2ot7Pregoeiro - a

Rua Walíiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. i266.8100, X - 86.250-000 - Nova

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr-sov.br
Santa llárbara.

*

I
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::-=.- - REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAÀ-A

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.3/2017 - SRP

Aos 02 (dois) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e

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

de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregáo

Presencial n." 3/2017, destinado o registro de preços para eventual

contrataçáo de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus, a

favor das empresas que apresentararn menores preços, sendo elas: M & M
coMÉRcro DE PNEUS EIRELI EPP, CNPJ n" 02.966.816/0003-61, num valor

de R$ 22.63O,OO (vinte e dois mi1, seiscentos e trinta reais) e INDÚSTRIA E

coMÉRcIo MUT PITEUS LTDA - EPP, CNPJ N' 58.619.644/000r-42, nttm

valor de R$ 19.748rOO (dezenove mil, setecentos e quarentâ e oito reais), para

que â adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçóes

legais pertinentes.

á**
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222,CentÍo,8 43.3266.8100. E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pt.eov.br nsb.or.qor.br
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Poder
Executivo

Ano V

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

_ OBJETO: Aqui§@ dê medicamênlos de uÍ!ência e eÍneÍgência que não comp.€m a listâ da fârmáciâ básica para pâ.ientês êspecifcos, com íeÍeíênciâ na labeh de píe@s INDÍIEC -
alndices de Píeços FaÍmaqêutiaos - reüsta,

íttI

VÂLoR: Rl í5.000,00 (quinzê mil lgais),
PRAZo DE VIGÊNCIA: l2 (doze) mos.6, conlados a pâítir da assinatura do presênte lemo de contrato, ou sêja, até O1/03/2()tE.
SECRETARIA: Seqetada Municipál de Saude.
RECURSoS: Secíetaíia Munkipâl de Saúde.
RESPONSAVEL JURIoICO: Gaúiêl AlÍieda de Jesus. OABFR n' 81.963.
DÂTA 0E ÀSSlllAÍURA COI{TRÂÍO: 0210320í7.

N" 947 - Nova Santã Bárbara, Pãraná Quinta-feira, 02 de Março dê 20 7.

l. Atos do Poder Exêculivo

Eíic Kondo
Preleito Municipal

EXTRAÍO DE PARCERIÂ COÍ ORGÂIIIzÂCAO DA SOCIEDADE CIVIL

ttodalidadê: IERUO OE COLABORÂçÂO
Autuação: no0í/2017
CONCEDENÍE: MUNrcíPIO DE NOVÂ SANÍA BÁRBARA - ESTAOO OO PARÂNÂ, pessoa jurÍdicâ dê diíeih público inlemo, com sede na rua Wâíiêdo Bittencourt de MoÍaes, no 222.

^,inscrito 
no CNPJ no 95.561 .080,0001-60.

:oNVENEITE: ASSOCTAçÃO OE PA§ E AHGOS DOS EXCEPCTONATS DE NOVA SAITA BÁRBARA, CNPJ n 02.760.250/000í.55, com sed€ ra Rua liratftedo Binrncourt de
Itordes, n'925, Coniunto Espêrânça, na cldade de lloyâ Santa 8áó.rá, Estedo do Panná.

globais do desenvolvimênlo.

AiIPARO LEGAL: Lêino 13.019, de 3l dejulho de 2014.

VALOR: R§32.592,49 (tdnlâ e dois mil. quinhenlos e noventa e dois Íeais e quarenla e nove centavos).
Pêriodo dê vigência: 01 de mârço de 201? a 31 de dezêmbo de 2017.
DÀTA DA ASSINÀTURA: 23re22017.
SIGI,ATÁROS: MARTA tNEz DÀ SILVA, na quatfttadê dê PÍe§deíte dâ coNvENENIE e, ERlc KoNDo. na qualrdade de ordemdoí de despe§as da coNcEoENTE.

DECREÍO .0 008/2017

O P.eíeito Municipalde tlovâ Sanb BáÍbara, no uso de suas abibui@s l€€ais e regim€ntais, e coofume disposto m legislação deste Município, Íesotve:

EXOI{ERAR

Artl.. Fica exoierada a pedido o (a) Sr. (a) LUCIIAR 0E FAII A CARVALHO REGIilATO, poíbdorá do RG n' 10075.0234 SSPIPR, do .aÍ!o dê PROFESSOR DE 'lÔ

OU ? PÂDRÃO , lobda nâ Se.Íetâria de Êduca@ da Prehitura Munidpál dê Nora Sânb gàbar+Parâná. @ííoíme p€dido realiz.do êm 02032017.
&t ?. Esb ponaÍia enFâ em viÍpr nesb data. revogadas as disposiFês em cqltrâÍio.
Regisirese, publique-se e qmpra-se.

Nova Sanb Báôara, 02 de março de 2017.

TERMo pE HoMoLocAcÃo E ADJUDlcacÃo
PREGAO PRESÉNCIAL N" 3/2017. SRP

Aos 02 (dois) dias do rÊs de mâÍço (03) do ano de dois mil e dezes!ête (2017), êm mêu Gábinele, eu Eric Kondo, Preíeilo Municjpal, m uso de mríhas atribui@s legais,
HOXOLOGO o pío.ediÍnento da LicilaÉo Pr6gào Pêsânciál n.' 3t2017, de§inado o íeg§ro de prcços paÍ. e'êntual contralâFo de empÍesa p.ra pÍestaÉo de sêíriços dê rccapagÉm
de prEUs, a hvoí das êmpíêsas qus apEsenbram memíes preço§, sendo ehs: I e I CO ÉRCIO DE pt{EUS EnEU Epp, CNPJ n" 02.966j16/0003jl, num valor de Ri 22.6J),()O
(vinlê ê dois mil, seiscentos e tinla eais) e INDÚsTRla E colíÉRco uÍP EUS LIDA - EPP, CNPJ N' 56.619.644/0001-12. num vâtor de Rt t9. 8,oo (dezenove mit, serecentos e
quarenta e oito reais), paG que a adiudi.ação nelê pÍo.edida pÍoduza seus jurídicos e legâis efeilos.

Dar ciência @s inleressados. obs€ívâdos âs píescíiÉes legais peítineotes.

Eác Kondo
PEÍeío l,luniciql

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova SaÍrta Bárbara
Rua:Walíredo Bitlencouít de MoÍâes fl'222- Centro

Fone/Fax: (43) 326ffi100
E-mâili diarioofi cial@nsb.pí.gov.bÍ

www.nsb.Pí.gov.bÍ
www.tíanspaÍêncjapa.ena-com.b./doensb

Doc!ru.to ássinado poÍ Cerlú€do Dgilal Nova Sanla
8àôara PrêlqlÚa Muniorâlr 955610a0000r6o - ÁC SERASA
, s!â aúentodad. é ga,aúdá desóe quê úsuarirâdo alr.vé§
do {úb: i[D/Áôc,cJÉ!§Ía!9!í&!tttlÊr94.E1dae@

! I

Município de Nova Santa Bárbara - Paraná
Eric Kondo - Prefeito

I

REF.: PÍêgâo Píesenciâl n.ô2n017,

Bitlencourl de ttloraes, 222, nesle ato repíesêntado p€lo seu PEfeito Municipal, Sr, Eric Kondo, e a empresa ALBERÍO TAKEHARU UENO t ClA.LTDA.tilE, inscÍitâ no CNPJ sob n"

Ueno.
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NOVA SÂMÍÀ BÀRB^RÀ CNPJ Â. Ol.7m.25o/mt65. Edn ltqt n Ru.
wârÍÍEdo Bílenco(Íi d6 Moíá€.. n'92s, Co.úlnlo E!p.r.nç., ns d,ad. d. uor! ""C"*ffHãI8,ilüYBrHmà5ffiff:*--rs..acuáâb dG coínbu.uvd. ..ouÍo do oPREFEtÍodorflfltclPtoD€xôvr
v.ldl|ô Frât Duc.tolrlí&{r. rda.f;, áa<ir bn.lo .darb, Iâha. naurto. oÀô!L}{ - PR, §,.€rírrE d.ALüs
píopoí.rmai!. yríôasraaatüiraada;ab 1116 -daradaor (üm);obírí!, líab. rtt úüiómü..h adno^,t Srr aa
rc iltito d. op.íâdqláf,Zí ô .t íúh.ílb â 73 (..t ot . rài) crÍoô úr' . L.a t,llnllPd t|. 350rã)'lE, qt,. ü.96.
dcffdaílqe, nxilirLad.ítdaír.i&ra 

'.ôabflEdobaa(bó.raírrüDíio. 
Íorlrco OdarrtÉdo.. da Edo coín o E

^MPAROLEG 
L:Lcln't3.0Í9,d.ll d.iaod.?014. sImpmc.dort.ooll20l6. RESOLVE

Vr{OR:RS:I.592,49 {!Í â r &1. lní, qliúôlrb. . notrntr ô úi. ,!.n . Tün, púôÍco, prâ cúth(iÍtí{o ô
quârsnt!. nôvsoanhros). 

^p.€.aíllaeo 
Ô Doq,.ll!íí6. ÍLr[e.d

Pêíoô dc viíÉrEi.:ot d€ m6rÍo rr. ã)í 7 a 3l d. &zr6ôíod. mt7. d(}. Er..ns, coílh.Ír..Or.:
DÂTAO 

^SS|NAIUR 
:Zymm t7. Fl.lm úw!a.dô 6 cr(Idab. cdnt

slcN.ArÁÂrc§: M RIÀ lNEz D stLvÀ nã qrerd. d. PÍrsr(Etb dr Íl9dú.dddrd..Lldlc.§aodapo.lrn
Coô{VENENTE .. ERtc íot{oo, n quãadd rr dúIl.dú d. ó..p-s ó. FÍc.9... cúlf.í4. F..ol . C.rlÊ.. coNc€DExrE ffi*ffiIffi,itrffi

EXTRATo l'ÍERxo 
^DlÍlvo 

Ao collÍi Ío lf !iAOú. 0l2ol6.R4li Âv.r.Éô.EEflE3Ma
REF.: Disponsâ dâ Lkilaçáo n.22016. Ol c.ri(l.hadrro.a.h..corí0fiÉân
PARTES: Munlclgao ú. ih{. S.ab Aütar_á, p...o lrldlcô (l. didlo Ênaco rÉ p..2o ,naÚm d. ct (ta.) lr.. ti{.r

ht mr, iBcí{r m cNpJ roà o |l. s5.5ô1.0totú0í-60, coítl !.d. d.Íffir!ü,Í. Ê6!ántâ adflrl d. convú.flo m !ô
nâ Ruâ WâllÍldo llt íl.{rí(h t/b...q 222,,L.t. sb í.9.ü.dado D.ao Sqlfrc. bttô/isa mrE!airL..li!..ú.4.k
h.ito Muíüdpâlsí. Eric Kdrlo â. cínpí"râ aLERÍÉ - 

^UIOX 
IiZ çÂOOE O p.8:o pâÍâ arlr.!ú da í!íoíit ó

LETTURA E RECORÍE DE D|ARIOS OFIC|AIS LIDA. raE,, co.n.!.íúb âAú p..!ínp{ó.b. ê o.ráo cdnF.ÉírlÍro p.Ír
Pr€sirenlo V.ÍgEa.435 sl'1406o í40?. C&lÍo. Riod.J.nâto-RJ,CEP2G071- ad6ad!.ttt3Éodot$dd.blrocdt m
003, irs.Íils m CNPJ.ob o ô..08.689.601/0«)í-18. É.b alo íeoí6.!ít do D.ro 

^ 
Àv.laçao Uâdlca r.ía {.íÉ.de . ,t

&. Raphâel vbl.' Est v€r. Sâ|,li,. . lta c..árrí .ahíLtô.b, .sdo i
OBJETOi Fdi.ánoírto (IáÍio úa c.r'í.b .t t ô.i.o . yrôbÊA. bd.ún d. !repb.. S.Íâ cdÉ5.í.ô raao o câ.Í

ruuir{ôê6 dn.roín ór MrrÍdrh ó.}lov.Srü. Brü.r.. *.í.fô.! P€idógkr. q(. o cqtt "hdqt
PRÂZO OE V|GÊNCIÀ lts| 12 (do) nb.ó ô p.üo oíiglnd, dr t i., .U P.t! oqo.l fticswoc.do.

Z1n2nOtA. O...rdir.b qF h dr.ü..3do i€pb.
VTTLOR DO RE TUSTE:5,36*. o|r r.1..do Ra tlo.oo (c.ob.rtâz.aab) D.rr dc.[í'Lt. r.r. od€-íÍroclhodo caífol

Rl 1I5.91 (c6nto a quh:c a!ri! ! novanüa a trn oanLvoa), ,raía.ri!, loLlitsrdo elll$sodocatt*n€.
Rt 1.390,92 (um í{. t zr.íúa novúfi|r..áE á mviíta a dú Eêít vo.l. l'lo noô!.nto da !va0âçao, o médico ü

SSCREI^R| 'tsacrabía6a^d.rinuracào. 
Seúdr dav6â píaaaÍaíü ao candlrab

REcIrRsos: S.cr.td. d.^&ühftr.çir. oô,ig.tffi d...íib m lli.Io ll d!.b Ed

RESPO S^VELX,RIDICOiG$rtatÀinaitádâJaatn.O A/pRn.ô1.f«|. d.!..hdá,bp.r..ãr..9.!..ílbCáo.
OAÍÂO€^SS|NAÍURAmTER ODETOTTNoí2aJ@/2Oi?. O.ErrrEc.í.i.Obi!ú.bqleíSr

ExÍn Ío Do corÍR^ro r{.7,20í7 ffiffitffi;ffi
REF.: PÍêgâo k6.a.É.1nJz1l017. óo.eíocadít í{6.rCd6.
PARTES: lituí,clpb rh t{ov. S.ot Bartfâ, Éaao. irldlêa d. (rrb Éôfa!

hbím. hltrfio m CreJ.oà o r'95.561.6000l{0, cdn -d..únMv.
ná Ruã Wbtt.dô Bilfro|í da Mo.rá, 222. nada al,o í!pí!..rlbdo p.b ra,
Píülêilo ti.luí{cbc. sÍ. Eílc Kdr.b, . r.fipír!. ALTBERTo TAIG}URU t EM) &
CIA.LTDA-I,E. h!.riii no CNPJ .6ô â' t3.331.7$rml-73. com Éd. ,u
Âvsnirs lnl.N.nlor Mono€l Rib...473. CEP 852íXm - B.iío: C.íiüo, tlovr
SsdaAáóân/PR.n !t .bÍcDíàdüdo!êlosÍ-ÀbríloÍsltàsru(r.rD.

OBJETOT &ublçào da í!.dkú!ani06 d. rÍgaíÍta a .ítlâ!&lda At. íiao
co.npódn a lirta dr Ílar*ia bâaiê praa paciüaa aôpacÍÍü. canr rlltí*rdâ
na bb€tâ ata Êagoa INDIÍEC - lôdcaa da irÍrís FúnacaotiG - r5,Lta.

VALOR: R3 I 5.@.Oo (qdnz. nü Í..!I
PRÂZO OE V|GÊNCI,c 12 (óoz.) lÍ|.t.!, coíra.lh.. p.rÚ d. .air.n,l do

píêsênlê tsÍrno dG drbato. oli iljq atâ 0lro3/2018.
SECRET RIÀ. Socítt5Êe líuniipC dr Sâ'idê.
RECURSOS: S€crEü!íia r,knhip.l d. Sâúd6.
RESPONS^VELXTRIDICO: Gaàíid^lrEidsd.J.tü!.O ErPRn'11.É:1.
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ATA DE REGISTRo DE PREçO N.o í0/20í7 _ PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENcIAL No 3/20í7 - PMNsB

o ti'tuNtcípto DE NoVA SANra gÁnaena, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob no 95.56í.080/000'l-60, com sede na Rua WalÍredo Biftencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Preíeíto, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casâdo, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.959-50, doravante denominado Orgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N" í0.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações postenoÍes,
Decreto Federal No 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicaçâo das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 3/2017. SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE
registrar os preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus,
conforme especificado, oferecido pela empresa M & M coMERclo DE pNEUs EIRELI Epp, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 02.966.8í 6/0003-61, com endereço à Rua Andorinha do Rio, 36 - cEp:
86706695 - Baino: Pq lnd 3, Arapongas/PR, neste ato representada pelo Sr. Wallinson de Melo, inscrito no CpF
sob n0. 006.98'1.079-69, RG n' 9.069.053-1, doravante denominada beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi
classificada, observda as especiíicaçóes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as
cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem enke sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
constitui objeto desta Ata o registÍo de preços, a eventual contrataçáo de empresa para pÍestação de
serviços de recapagem de pneus, conformê especificado no ANEXO l, que integra o Edital de pÍegão

Presencial N0 3/2017 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. o orgão Gerenciador não se obriga a
contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo

alé realizar licitação especiÍica para contÍatação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condiçóes, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos lermos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada

no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREÇos REGtsTRADos

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descrição do prod uto/serviço Marca do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

Lote

001

2 717 4 Recapagem de Pneu 900 x

20 radial Bonachudo
BR

RUBBER

UN 24,00 340,00 8.160,00

Lote

001

3 Recapagem de Pneu 1400 x

24

BR

RUBBER

UN 8,00 1.030,00 8.240,00

Lote

001

5 7177 Recapagem de Pneu 23.í x
30

BR

RUBBER

UN 2,00 2.850,00 5.700,00

Lote

001

8 7't80 Recapagem de Pneu 7.50 x
'16

BR

RUBBER

UN 2,00 2ô5,00 530,00

TOTAL 22.630,00

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNC|A

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contaÍ da assinatura do mesmo,

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

Bárbara 
-/'/'Ç

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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CLAÚSULA QUARTA - OA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As de deconentes desta Lic c0rrera0 or conta da uinte mentária:

cúusuLA outNTA. DA VAL|DADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços têrá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, e

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

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

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

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

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

previstas para lanto, garanlidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa,

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. 0 Proponenle terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compÕêm o custo do serviço. A solicitação dos íomecedores para cancelamento dos

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

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

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualiíicação técnica exigida no processo licitatÓrio;

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

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

- náo compare{er ou se recusar a reúrar, no prazo estabêlecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecu@o total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nm

, /'1.-l\J. )

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222

Nova Santa Bárbara, Paraná - .g - E-mail -
, Centro, El 43.3266.81
I ic itacao@nsb.or.gov.br

00,x-86
- www.nsb

.250-000
.or.sov.br

DOTAÇÔES

Conta da
despesa

Funcional programática atureza da despesa

l-
Fonte de
recurso

Grupo da Íonte

660 05.001.1s.122.0100 2010 o F.3.eo.3o.oo.oo Do Exercício

670 05.001.15.1 22.0'100.201 0 504 IS S SO SO OO.OO Do Exercicio

730 05.001.15.1 22.0100.201 0 lr s.so rs.oo.oo0

740 05.001.15.1 22.01 00.201 0 504 le.a.so.es.oo oo

1370 05.003.20.608.021 0.201 6 ls r.so.so.oo.oo0

1390 05.003.20.608.021 0.201 6 lo.e.so.ss.oo.oo0

NOVA SANTA BARBARA

lDo Exercicio

lDo Exercicio

lDo Exercicro

lu0 Exercro0
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casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebímento, juntando-se o
comprovantê aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuua sÉrruA - DAS oBRtGAçoES DA BENEFIcÉRA DA ATA
A Beneliciária da Ata obrigar-se-á a: Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as
especiÍicaçôes descritas no termo de reíerência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo
0rgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada dos serviços. Manler-se
regular (documentaçáo obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Responder por
todo o Ônus referente à execução dos serviços, tais como, fretês, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciános, Íiscais e comerciais, decorrentes do objêto, bem como, transporte de ida e volta dos veiculos (ou
parte deles) do Município de Nova Santa Báúara até a sede da empresa contratada.

cúusuLA otrAvA - DAS oBRtGAçoEs Do MUNtcÍpto
Caberá a PreÍeitura:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos Íuncionários da beneÍiciária da Atâ às dependências da

PreÍeitura, para a entrega dos produtos referente ao Pregão Presencial No 3/20'Í7;

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

beneÍiciária da Ata;

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

vencedora;

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

Gerenciador ou com as especilicaçôes constantes do Ato Convocalório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituidos os pÍodutos, que não atender às especiflcações constantes no ANEXO l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRTzAÇAo PARA AeursrçÃo E EMrssÃo DAS AUToRTZAçôES DE

F0RNECTMENTo EiOU EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS

Os serviços e aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo

Orgão Gerenciador. A emissão das autonzações de fomecimento, sua retifrcação ou cancelamento, total ou

parcial, será igualmente autorizado pelo órgáo requisitante.

cúusulA DÉcrMA- DA ExEcuçÃo Dos sERvtços
0 prazo para execução dos serviços será de no máximo de 5 (cinco) dias úteis, â mntar do recebimento da

ordem de serviç0, emitida pelo setor requisitante, podendo ser pronogado uma vez, por igual periodo, quando

solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocoÍa motivo justificado, por escrito, e

aceito pela Administraçã0.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

A entrega dos pneus deverá ser feita na Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Empregos, da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo B. de Moraes 222, Cenlro, Nova Santa

Bárbara, Paraná.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea'a", da Lei Federal 8.666/93; DeÍinitivamente, nos lermos

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

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

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

outros documenlos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgáo Gerenciador, sendo sua

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

/]-r-i
LO I

ou outros documentos que se Ílzer necessário

\-/" úJ
-)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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cúusuu oÉctuA TERcEIRA - Do pAGAMENTo

Em até 30 (kinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributários federais e à DÍvida Ativa da União (DAU) poÍ
elas adminiskados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas'a', 'b"
e "C do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.21211991, às contribuiçõês instituídas a titulo de
substituiçá0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍlcado de Regularidade de Situaçâo junto ao
FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da
beneÍiciária da Ata, iniciando-se novo píazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Báóara íará o devido pagamento mediante depósito bancáío. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N' da conta bancária Íeceptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

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

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 312017 - PMNSB. Nenhum pagamento será efeluado a beneÍiciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a coneçáo monetária.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs coNDIcoES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

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

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

quanto às condiçóes dos podulos entregues;

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

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

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Executar o objeto nas condi@es, no preço e nos prazos constantes desta ata;

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

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

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterêm durante a execução do contralo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

cúusuLA DÉcrMA QUTNTA - DAS sANç0Es ADMINISTRATIVAS

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

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

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

o Advertência;

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

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

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

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

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

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍlcialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública, 
"

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-mail - licitacao nsb r - wrvrv.nsb-pr.gov.br
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Em qualque

defesa.

A aplicação das san@es previstas nesla Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas êm Lei,

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

As impoÍtâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As pênalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabiveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

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

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes fÍeqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos materiais;

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

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

Município.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do coNTRATo

Será dispensada a celebÍação do Contrato entre as partes, na Íorma do disposlo no paÉgrafo 4o do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

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

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

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

sucessivamentê, sem prejuizo da aplicação das sançôes cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sÉTtMA - DAS DlsPoslçoES FlNAls

tntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0 3/20í7 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA. DO FORO

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

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

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

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

Nova Santa B ra,0610312017
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r hipótese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

Prefeito Municipal - Autoridade Competenle

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR
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NOVA SANTA BAR RA
PREFEITURA h/UNICIPAL

ESTADo Do PARÂNÁ

Wallinson de Melo

Empresa: M & M Comercio de Pneus Eireli EPP

CNP 02.966.816/0003-6't

da Ata

Lúcio dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, Responsável pelo acompanhamento da ata

J: .l

6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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ATA DE REG|STRo DE PREÇO N.o íí12017 _ PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENcIAL N" 3/2017 - PMNSB

0 tt'tUlttCÍptO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no
cNPJ sob no 95.56'1.080/000'l-60, com sede na Rua walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova santa
Bàrbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste alo por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-ô SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N" 10.520/02, N'8.666 de 21t06193 e suas alterações posteriores,
Decreto Federal No 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicação das
propostas apresentâdas no Pregão Presencial No 3/2017 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE
registrar os pÍeços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus,
conÍorme especiÍicado, oferecido pela empresa INDUSTRIA E coMERclo MUT PNEUS LTDA . Epp, pessoa

.furfdica de direito privado, rnscrita no CNPJ sob n". 58.61g.644/000142, com endereço à Av. Dr. pedro

Bentivoglio Filho, 30 - CEP: 16902170 - Baino: Distrito lndustrial, Andradina/SP, neste ato representada pelo Sr.
Paulo Roberto Tozzi, inscrito no cPF sob no. 092.024.138-78, RG n' 15825267-7, doravante denominada
beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicaçôes, os preços, os quantitativos na
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contralado o
que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de empresa para prestação de

serviços de recapagem de pneus, conforme especiíicado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão

Presencial No 3/20í7 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a
contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo

alé realizar licitação especiÍica para conÍatação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍlrmada

no art. 7o, do Decreto n" 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIF Ão Do OBJETO E PRE REGISTRADOS

SULA TERCEIRA . DA VIG NCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbara.

IIENS

Lote Item Codigo
do
produto/

serviço

Descrição do prod uto/serviço l/arca do
produto

Unidade

de
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço

total

Lote

00'l

1 7173 Recapagem de Pneu 1000 x 20

radial Bonachudo
RUZZI UN 12,00 361,00 4.332,00

UN 8,00 1.295,00 10.360,00Lote

001

4 I I tO Recapagem de Pneu 17.5 x 25 RUZZI

Lote

001

6 7178 Recapagem de Pneu 14.9 x 26 RIZTI UN 2,00 1.038,00 2.076,00

2,00 1.490,00 2.980,00Lote

001

7 7179 Recapagem de Pneu 18.4 x 30 RUZZI UN

't9.748,00TOTAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I] - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - B - E-mail - licitacao nsb r. br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO Do PÀRANÁ

cllúsuu ouanrA- oA DoTAçÃo onçaueNrÁnn
As des sas decorrentes desta Lic c0rerao r conta da se uinte 0 entária

CúUSULA OUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de'12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, e

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

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

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

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

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

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

cúusulA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGlsrRo DE PREços

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

- automaticamente:

- poÍ decurso de prazo de vigência;

- quando não rêstarem Íomecedores registrados;

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

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla

dêÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

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

aplicação das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedldo.

- por iniciaüva do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação têcnica exigida no processo licitatÔrio;

- por razõês de interesse público, devidamentê motivadas e justiÍicadas;

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

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

de Preços;

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

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

)

D0TAÇÔES

Conta da

despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

Natureza da despesa Grupo da Íonte

660 05.001.15.122.0100 2010 0 3.3.90.30.00.00

670 05.001.í5.122.0100.20't0 504 3.3.90.30.00.00

730

740 05.001.15.'122.0100.2010 504 3.3.90.39,00.00

1370 05.003.20.608.021 0.2016 0 3.3.90.30.00.00

1390 05.003.20.608.021 0.201 6 0 3.3.90.39.00.00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86'250-0 00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- lic itacao@nsb.pr.gov.br - n v.b
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casos previslos, será feita pessoalmenle ou por conespondência com aviso de recebimento, juntândo-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA SET|MA - DAs oBRIGAçÕES DA BENEFtcTÁnn oe lra
A BeneÍiciária da Ata obrigarse-á a: Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as
especiÍicações descritas no lermo de referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo
0rgâo Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada dos serviqos. Manter-se
regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Responder por
todo o ônus referente à execução dos serviços, lais como, fretes, impostos, seguroi, encargos tiabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciais, deconentes do objeto, bem como, transporte di ida e volta ios veículos (ou
parte deles) do Município de Nova Santa Bárbara atê a sede da empresa contratada.

cúusuLA otrAvA - DAs oBRtcAçÕES Do MuNtcipto
Caberá a PreÍeitura:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às dependências da
Preíeitura, para a entrega dos produtos referente ao Pregão Presencial N" 3/20í7;
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicitado pela

beneÍiciária da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos, apresentado pela licilante

vencedora;

- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as oÍentações passadas pelo Órgão

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

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

cúusuLA NoNA - DA AUroRrzAçÃo PARA AoutstçÃo Ê EMtssÃo DAs AUToRtzAÇÕEs DE

F0RNECTMENTo E/OU EXECUçÃO DOS SERVTç0S

0s serviços e aquisições do objeto da presênte Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo

0rgão Gerenciador. A emissão das autorizações de íomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou

parcial, será igualmente autorizado pelo órgáo requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUçÃO DOS SERVIçOS
0 prazo para execução dos serviços será de no máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
ordem de serviç0, emitida pelo setor requisitante, pdendo ser pronogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela conÍatada, durante o transcuBo do prazo e dêsde que ocona motivo justiÍicado, por escrito, e
aceito pela Administraçã0.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA ENTREGA

A entrega dos pneus deveé ser íeita na Secretaria de obras, Trabalho e Geração de Empregos, da PÍefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo B. de Moraes 222, Cenlro, Nova Santa

Bárbara, Paraná.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alinea "a", da Lei Federal 8.66ô/93; DeÍinitivamente, nos lermos

do art. 73, inciso ll, alínea'b', do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao 0rgão Gerenciador a devolução

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

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

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

conÍirmação deÍinitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nola fiscal dos produtos, relatôrios

ou outros documentos que se fizer necessário.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.or.gov.br
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ESTADO DO PARANÁ

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receitâ Federal do Brasil (RFB) e pela procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), rêÍerente a todos os cÍéditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineâs,a., "b"
e'c" do parágrafo único do artigo 1'l da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instjtuidas a titulo de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaçáo por paÍte da
beneÍiciária da Ata, iníciando-se novo prazo pâra o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bàrbara íarâ o devido pagamenlo mediante depósito bancário. Deverá constaÍ da nota fiscal o nome do banco,
agência e o N' da conta bancáÍia receptora do depôsito, e/ou outros dados índispensáveis para a eÍelivação do
pagamento. o lr/unicipio de Nova santa 8áóara poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a mullas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, prêvistos em
lei ou nos lermos do Pregáo Presencial n'3/20í7 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária
da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a coreçâo monetária.

CúUSULA DÉcIMA QUARTA - DAS coNDIcÕEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer produtos de boa qualidade, conforme colado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍicações constantes do
presênte Edital e Anexos, bêm como da respecliva proposta, obedecendo ao Código de Deíesa do Consumidor
quanto às condições dos produtos entregues;

- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver Íora das especiÍicações contidas

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

A beneflciáía da Ata Íicará obrjgada a:

- Executar o objeto nas condi@es, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Nâo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeilura, durante a execução do objeto contratado.

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

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

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

licitaçã0.

cúusulA DÉcrMA eu|NTA - DAs sANÇÕEs ADMINTSTRATTVAS

0 descumpímento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fomecedor no momenlo da execução da Ata

de Regisüo de Preços, sem justiÍlcativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

. Advertência;

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

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

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor corespondente ao Íomecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administraçâo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipôtese de aplicação de penalidades serâ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvçrv. n sb. or. gov. br
Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, Z - 86.250-000
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A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,
inclusive responsabilização do íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Admínistração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos sêguinles casos:
a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Íreqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
Í) acréscimos de volumes ou modifica@es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-oba no mercado;

h) atmsos demnentes de oulros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do coNTRATo
SeÉ dispensada a celebraçâo do Contrato entre as parles, na íorma do disposlo no parágraÍo 4o do artigo 62 da

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

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apÍesentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicâdo, será convocado outro licitante, observadâ a ordem de classificaçã0,

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

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sançóes cabiveis previslas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sÉTrMA - DAs Dtsp0srçoEs FtNAts

lntegrâm esta Ata, o edital do Pregáo Presencial N0 3/20í7 e as proposlas das empresas classiÍlcadas em

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

observância das disposições constanles das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes

pertinentes.

Nova Santa Bárbara, 06/03/201 7

ll*}r
--n---ri=-

NOVA SANTA BARBARA

ák,

Ll Lt

Preíeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR

Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - nsb r. v.br - wrwv.nsb.pr.gov.br

CúUSULA DÉCIMA OITAVA . DO FORO

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

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

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

representanles das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.
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nN\N
Paulo Robertb Tozzi

Empresa: lndustria e Comercio Mut pneus Ltda - Epp

619.644/000í -42

da Ata

dos Reis
secretário de obras, do Trabalho e Geração de Empregos - Responsável pelo acompanhamento da ata

6
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Ano V

DE t'1..1 AO

oBJEÍo - RogiatÍo o3 pÍeços para eventual contr.tação de êmpÍe3a paÍa pÍa3tâçao de BêÍviços de recapagêm de pnêus.

VALIDADE DA AÍA: De 0611,3,201 7 à 05/03201 8.
BENEFEÁRÁ DA AÍA: Íú & Íú coitERcto DE pNEUs EtRELtEpp
CNPJ sob nc. 02.966.816/0003{ I
Rua Andoíinha do Rio, 36 - CEP: 86706695 - BaiÍro: Pq lnd 3, AÍapongaspR
BtiPOt{SÁlEL JURiDtCo: córid Atmdda de Jesus, OlgpR n. gi .963.

ESPECIF DO OBJETO E REGISTRÂDOS
ITENS

Lotê tlo1 IBR RUBBERde Pneo 900 r 20 radial Bon"âdrudolllrt. lRecapegdn J21,ooUN m la.roooo
IBR RTJBBERlolê 001 13 17i75 lRecapagan de Pneu 1 400 r 24 lB.ooUN r.030,00 18.240,00

IBR RUBBERLote 001 15 |,1177 
lRecapageín de Pneu 23.1 r 30 12.ooUN 2.850,00 15.700,00

IBR RIJBBERLoE 001 18 FlSo lRecapagem dê Pn6u 7.50 x 16 12,ooUN 265,00 l53o,oo
AL ,00

EXTRATO DA ATA DE REGISIRO DE PRECO l{.o 112017 - PiI'INSB . REFEREI{TE AO PREGAO PRESENChL r 3/20'17 - P NSB

OBJEÍo - Regirko 03 prêços para eventual contÍalação de empÍesa paÍa pÍesláção dê sêrviços de recapagem de pneus.

VALIDADE DA ATA: De 06rl)3,201 7 à 051031201 8.

BEilERcÁRn DA ATA: INDUSTRIA E coMERcto Mur pNEUs LTDA -Epp
CNPJ sob n'. 58.6í9.644000142
Av. Dr. Pedro 8$tivoglio Filho. 30 - CEP: 16902170 - Baino; DisÍito lnduslial, AndradindsP
RESPoNSAVEL JURIoICO: GabÍiel Almdda de Jesus, OABiPR n' 81.963.

E DO OEJEIO E S REGISTRÂDOS

12,00 36r,00 {.332,00m m fRecapageín de Pneu 1000 x 20 radialBoÍadtudo lnuZt IUN

1.295 00 10.360,00m m lRecapagêm de Pneu '17.5 x 25 lRuzl luN 8,00

r.038,00 2.076,002,00lRscapaqem de Pneu ú, x 16Lobooall?s huzr luN
r.490,00 2.980,002,00lRecapagem de Pneu '18.4 x 30Lore ool P fi179 lRuzr luN

19.718,00TOTAL

gm
@Lilil@LEil

I

DEC REÍo N.o 010/20í7

0 Prefeito Municipal d€ Nova Santa BárbaÍa, no uso ds suas abibuiçõ€§ l6gais s rêgim€írtais, e confoíme disposto na legislaçáo dê§tê Municlpio, resolve

EXONERÁR

AÍtío- Fica exons-ôda a pedido o (a) Sr. (a) FABIANA APARECIoA lrÂRoUES DUARTE, poítadoÍa do RG n'7.224.968-2 SSP/PR, do caÍso de

PRoFES§oR DE í0 0U 
" 

PADRÃO , lotada na SecÍetâria ds Educa@ da Prôídtura Municipal de Nova Santa BáÍbaÍa-Paraná, coníoímo pedido protomlado em 06/0320'17.

AÍt ? - Eslá pqtda €flfa em vigor n€sta datâ, rêvogadas a§ dispo6iÉe§ em coÍltraÍio.

R€giste€e, Êrbliquess e cumpIasê.

No,/a Santa BáÍbaÍa, 06 de maÍço de 2017

Eric Kondo
PÍêÍoito Municipd

Diário OÍicial Eletrônico do llunlcíplo do Nova Santa Bárbara
Rua: WalíÍedo BillêncouÍt dê Moía$ n'222 - CenlÍo

Fone/Fâx: (43) 326ê8í00
E-mâil: diaÍioof oal@n3b.pr.gov.br

w\ivw.nsb.pr.9ov.bí

Documntô assiíado por Cenitic.do oigilâl - Nova Sanla
Báôâía PÍeíaruâ lluddp3l: 955610800001ô0 - Âc sER '§a
- Sua âtnônüod.<L ê gtÍlntid! d.!d€ que üluâli:ádo slravé§
do 3itê: hn.:rlu.v lÍ.Àro.r.icltúEn..côm.bírdoêrrib,

I TiTPRENSA OF|CtAL -
I Lel n' 660, de 02 de abril
loe zora.

iário Oficial Eletrônico

4
Ediçâo N'949 - Nova Santa Bárbara, paraná Segunda-Íelra, 06 de MaÍço de 2017.

Lote I ftdrSo do

I produt sorviço
I tüaÍca do I Uniaadeoe I Quantiaaoe I erego
i Droduto I modida I lu[itáÍio

IteÍr D6scÍiíro do píodülds€Niço I Preço total

D€6qiÉo do produtú€íYÍço Prêço uniláÍioOi]ânüdade Preço toblUnilade de
medida



2fi

t373

moreira - PR

A CIDADE RE9tOIIÂT 5

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

EXÍRAÍO DAAT DE REO|STAO DE?RÉçO .. Í1r20l7- prNSA
RÊTEâÉ}ÍTE AO PRECÃÔ PRESEI{CIAL 

'{. 
IâTOi,,- PI].8a

OSJETO - Râlrsuo o. p..ço. Érá êy.nbd dnrd.çâô d. .írTíD.â Da.apíút çao d. sâívlça dr í..âpág.m d. píêú!.
VÂ!|OADE D^^ÍÀ Do 06103120'17 á 05n3/201B.
sENEFicÁRtA oA ATA rNousrRr,À E coMERcto MUÍ pNEUs LTo -

EPP
cNPJ lob r.. 58.619.64{rc001{2
Âv. Dí PGdÍo Bonüvoolio FIho. 30 - CEP: 189021 70 - Bãkro: Olddb hdudrLl.

A,ldr'dindSP
RESPOiISÁVEL JURIOlcO: G.bíiâlÂtnâidá 116 Jc.u.. OÀgfR n'8 r .0d1.
ESPECTFTCAçÀO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRAOOS

LEt rf !at, oE 0! DE r Rço oE 20í7
SUMUT Db!õê soàío .b.rt n d. CI.dtto 

^(fi.i)íral 
E$.ÉJ da qu.nda irr

Rt 165.m0,m(c.rto....t nl|. .lrco íü re.ít). da outrs p.urt êltd.!.
ACâíraÍâ uddpâl apaovoo a Éu. EÍt Xqúo, PEÍalto MurrdpC, tandollo r

.aguhl.:
tEl
Art l' - Frcâ eb€rlo ,ro aDíÍüria 3lô.cldo lhlncato. un Caúúb 

^dldoíÉlErp.d.ld. qünlb d6 Ra !ô5.m0,00 (cânb . tcr'.ntr c drco d ír.b). bltl
Doa ouchó peqí o. luí6 do DâÍc.lárÍ€Íúo côín o Utrlüíb da Faraúa a
aiía, n! maiútêrEao (b tütco.t! dos uírtr.§náíba.

0s - SECRET^RÀ Mu}{tcrpal. D€ ÂDIrlt,rsrR^çío
(y01-sdrt ia Mud.&.|d. 

^d6irft}h!çro(x.E l3.q)tn2{O7-^Írmiz!çâo rl. Dh,irr co.n o Miúúrb da Faz..í.
a75 - 3.2.90.2í .m.m 000-Jutoi 50ôí6 â ohrdr po. Collf,to .. 35.0m,@
06 - SÉCRETARIAMUT{ICIPA! OE ÉIN,CÂçÁO. ESPORIE E Ct,LTURA
002 - O.r.rlemeírb Muúi,d d. EducaÉo. ElcoLt
12.3ôa.0260r-010- llEí'rtyo.o Ê.!iro SuD.ílo.
1805 - 3.3.50-39.00.m 000 - olrtE S..thor rr. TêrEtÉ P€.. Juldc....

r40.000.@
ÍoT L...............-................. r65.0(x),m
Art. , - Pâ.e dra aobaítrÍa ao Cr& qlx rludc o lrliF a.{êÍDa. a{!o

@ír9thíãrro3 Í!or.3oc cibdo m .Íligo 43 d! L.i 4.320, pâr. ! rM,lI. do
d€c,alo.

o3-SÉCRETÁRIAMUNICIPÀLoEAD INISTRÂÇÀo
ml-Se.t rb UuúdpC Ô 

^d.rii.EáCô0a.0.a:r.m&r{x)7.Ànoíü2aflo d. Dhr*lâ co.n o Mhblarto da F.:.oda
4ó0 - a.6.9o.7t.00.00 000 - Prhoi,sl ô Ohlô Coí{r.lr.rd Ír6t,.bô ,

35.mo.o
06 - SECRETÂRIÂ I|UNICIPAL oÉ EDUcAçÀo, EsPoR]E E CULÍ\,M
m2 - OcFrbm.nb Muírbbal d! Eúicâçto . Ercols.
I 2.34{.02!0.2.O19 - lÍran[vô e EíÉüo srrp.íhí
1880 - 3.3.50.30.00.0() 000 - Mstrrnll d! coísuno .. 92.9(tr.(x)
Sup.ÍaYil Fylãncâro...... 37.ím.m
rolal.......-....-. 165.@.00
Art3l-tut Ld.í!!.inrheín datâ dâ iu. plblic.çáo.
Novâ S.ntâ Bárbâr., (x} d. mâÍço dâ mr 7.

Eílc fondo - PÍ.r.ito Iunlclgd

E

. Pr. b y,ontcb.l

:ucrÍ çÃo rl.rsaot?
rs^ DÉ ucfi C^o
rr Í.úo rêliladãi a. LYarúo-a€ em
,. arpêdiro !€b ÁGr.!aoíl! J!íldic.,

r, . conú-arãÉo d. ANORÉ LUGLIO
ú S€barlião Lorê. n'aa7 - Cêíüo
Íôlrá - P.ráoá. hcn!. m CNPJ sob
d. Llcjt fão. sáo s.b.3$áo da

- PÍ.h$o Jt ,lclprl

ô mil Sl.ioc6írloa a a.3aanta a iolrc

rnicipal de
o Paraíso - PR
coNcuRso Púauco otr2oi5
P FÀso. Est do do P.r.na, p.ôs6e
ob Íf 75.&12.í 70i00O1-31 . dn iade
Do Rrb.!. 886. 6nto. nost! aio.
Ssnhoí WANDERLÉY U,iFTINS
|çáô, por oÍdêrn d. d.!3lfc.Éo. dos
ConoÍso Públho n' 0112015, peíâ

Ldltcáêo

rnrÍ. lrt,ridpel d. Srlb Ánrh &
pô .cirà. íb p.ezo da Gt (dEl d.3
üúrtaírà do c'ldd.b, po&tdo r
.. o Ícflm (bÁcallr(ào a rFraaírú

3

!

Ju.tlÍcrtlv. do PÍol.to d. L.l í' 00zU:10t7.
O !í€3€nto píliêto d€ biqu. oí! !! âp.§ssnt p.râ !Fo(l8Éq drssâ C3td &

Lâl!- tâín ooÍ obhlivo o Dâoamanto da iúôr do Itrcalâfiêàlo 6m o Mhl3lêíh da

EDIIAI§

l! lR.2r.6 li.rr,n
I' I"lr-. lr'*"
-Ll--------------l, lrr".. lnr"..
lr lur.o lr 

"o.roF;-F4"
L lnrcr lram.LLI-

lr l"rr.o la'o.,0

lnor lqa.r

lor" l,ru.o
l, Inr* lau,r

l, lr.ln F.Í.ú
l-rorh trR lr-.Lr|rrrr,flÉ ta ur lE! it, t§,

Iqa'F },..
Elz lri !.6 hdüElrp


