
{5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA . PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÂO ELETRÔNICO N" 2112022
PÍocesso Administrativo N' 45/2022

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

Data de Publicação: 17 lO5l2O22 1 4:59:39

LOTE 1

Itêm: I Quant.: 1 Unidade: Unidade

DescriÇão: Veículo hatch, zero km, para o Gabinete do Prefeito

Val. Ref.: 83.470,00

Autor
PARTICIPANTE 014

PARTICIPANTE 084

PARTICIPANTE 011

Marca/Modelo
volkswagen / gol '1.0

VOLKSWAGEN / GOL 1.0 MPI

RENAULT/ SANOERO S EDITION

Valor
83.400,00

82.990,00

B3.400,00

1de1
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§EffiVOPA
PROPOSTA DE PREÇO§

SERYOPÁ §4 COMERCIO E IUDUS TRA
cNP-t 76.564.624/0013-3 ? A\/ FARA^,A 152i

JO IRES MÁRIÁS PARANAVAI 'R (:trP 5/-7N4.]I)11
-cle sio.gom es@se Ívoc e. co 11. b I

ftIUNICÍPIo DE NoVA SANTA BÁRBARA EDITAL ÉIE
PREGÃO ELETRÔNlCO NO 2112022

( l'Íocesso Administra tiiro r:.o 45 I 2O22\

Ao Pregoeiro(a)

Prezado Senhor,

Apresentamos e submêtemos à apreciação de V. S"'nossa proposta de preços a
preços iixos. relativa ao fornecimento de veiculo zeio km Volkswaqen gol 1.0 hacth
2r)??12O23

() valcr para fornecimento do objeto acima é de R$ 73.C00.00 íSetenla e lres n]il
rêais)

C) prazo de fornecimento é de (lQ ítrinta dias ) dias contados a partir da datã ri r,

?ssinatura do Conlrato de Fornecimênto.
O prazo de validade da proposta de preços é de (§!) ((sessênta) dias a oarti' da
: ?ta ,rrnite estabelecida para o recebimento das oroposlas (envelopes n" 1 e n 2'\

pelo i-'regcerro.
O orazo de garantia do obieto e de 36 meses , conforme caracteristicas técnicas.

O signatário da presente, representante legalmente conslitt"tÍdo da proponente,
declara que, se vencedora do presente certamê, fornecerá, durante o perÍodo t-e
garantia às suas expensas e após a garantia, por no nrínimo 12(doze) meses, àc
exoensas dc CONTRATANTE, as alteraçóes, substituiÇõês e reparos de loda e

!úalquer pêça que apresente anomalia, vício ou deÍeito de fabricação, llêm coÍno,
falhas ou imperíeiçôes constatadas em suas caracteristicas de operação. sob petra
de apiicação da penalidade prevista no edital.

A Assistência Técnica será realizada conforme

ronstã no edital.AtenciosamBnre

R SEGALLECLESIO MYLER G

RG 5.786.2726

EEftVOPA 3A CIIÊRCIO E I!IDúíiA
AvEr{lDA PARA'{A t.525

J^toü ÍnÊg rÂRrAs - cEr m!&t6

L PAa^rü,vAl. PR J

I'IOVA.SAI.I TA ARBARA 02 cie JUNI-I de 2022

'2656402+/ooí 3-37'
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SERVOPA
PROPOSTA DE PREÇOS
SERI'OP,l SÁ CO,IíERCIO E INDUSTR|I

cliPJ ?6 561.óUi0Al3-37 Ál'PÁRjN.4 l52S
JD IRF-S lr4RtÁS PÁRÁN, 'Á| PR CEP l' -Ai-l! i

-t, e s io. 8o e:tla- scn'oPa. a'oü. br

MUNIGíPIO DE NOVA SANTii
BÁRBARA EDITAL DE PP.EGÃO
ELETRÔNICO N" 21I2O2I

(Processo Administrativo n.' 45/2022)

Ao Pru'goeiro(a)

Prezado Serüor

Apresennmos e submetemos à apreciação de V. S'nossa proposta de preços, a preços fixos.
relativa ao fomecimenlo de veiculo zero km Volkswagen gol 1.0 hõc1h202212023

C valo; nala Ílrrnecimento do objero acima é de R$ B3:100,Q8 (Oitenla e rres mil e

quatrocenlos reais)

l) orazo dt firrnecimento é de íf,(}} Ítrhla-dinf.) dias contadcs e pâíir da data de assinant:-a

Jo úontrato de Fomecimento.
O prazo de validade da proposta de preços é de í60) ((lCt1r.1úd dias a partir da dara limite
esiabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n' I e ro 2) pelo Pregoeiro.
O prazo de garantia do objeto é de 3ó meses , conforme características técnicas.

3 signatário da presente, representante legalmente constituído da proponenle, declara que, se

',encedora do Dresente certame, fomeceni, durante o período de garanda às suas expensas e

rpós a garanua. por no mÍnimo D@oze) meses, à exp€nsas do CONTRATANTE, as

alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que aprêsente anomalia, vicio ou

defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características

de operaçáo, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

A Assistência Técnica será realizada conforme consta no

:dital.Aienciosarrlente,

CLESIO MYLER GOMES ROSSEGALLE

RG s;786.2726
a
76564624t00í3-37'

. SERVOPÁ s/A. COÀ.IÉRCIO E IiIDÚ§IRIA
AVEI{IDA PÂRANÁ, í.525

JÂROtf IRÊ§ uÂRAs - cEP8770+ro0

L pARANAv^l_pR 
J

NOVA Ru de e 20?2



'6Ç>pAM -2022*SEDU
CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUiPAiiiENTCI - MODELO 07

ttttr.tr.tti. FIIEGÃO ELETRôFiZCO no 2l/2.A22 Lo'rEN"; OÍ
pRopoNuN rri: SERyOPÁ SA COMERCIO E INDUSTRIA
Frefe:i't::ra Municípal de Nova Santa Bárbara - pr.
NOI.IE DC DI'XI: A,I,ITOMÓVEL 

'|ATCH 
. 5pasaageiros N" DE uNtDADEs pnoposras: Oí ttl )

, T:iE' E

1 1 _Tipo HiCráitiica ou.Elétrice
5. FFIEÜt
5.1 Ti e tleiJicias Da linha de montagem, especificar medidas

5.2 Este Sim, da linha de monta m, especiÍicar medidas

6. FREIÕC
6.'Í Sistema de ['reios
/ §ts Rtco
7,1 Sietema Elétrico (Volts)
S, ;;,APACIDADE BE §AR,GI{
8.1 . Núrnero Qs passageiros
9 FOi?ÍAS

Página I de 3
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(3) ESPECTFTCAÇ ES OO EOUIPAMENTO

VOLKSWAGEN GOL 1.0

20?2t2023

(í) DrscRlMtNAçÃO

1.1 FAB O/MODELO AnoR A
1. MARCA/MODELO

(2) EX|GÊNCnS MíNIMAS DO MUNTCíPIO

lndicar
2021/2022 novo, zero km)

2. MOTOR
2.1. Marca VOLKSWAGEN

2.2. tt4otorizaçdc iadicar '1 0

2.3.lotência (CV ou HP)
Í
I

// uv (El /z \-v (\r) 84 CV (E) 76 CV (G

2.4. Torque máximo (kqf.m) lndicar 10,4 kgf.m

Gasolina e Etanol (flex) Gasolinã e Etanol (1lex)2.5. Combustível
3. TRANSMISS o
3.1. Tipo mecânica ou automática Mecânica MECANICA

3.2. No de marchas/velocidades à frente

Hidráulica, Elétrica ou Eletro Hidráulica

5 marchas à frente

HIDRAULICA

175/70 R14

stM 175/70 R14

12 VOLTS

5 CrNCO

4 QUATRO

ABSABS

12 VOLTS

5 (Cinco)

4 (Quatro)9.1. Número de Portas

PROPOSTO

lndicar

5 ã frente



{eaPAlrl -2022 -SEDU
CARACTERISTIcRS rÉcuIcAS Do EQUIPAMENTo. MODELO 07

,,,titrt.t,t.. PREGÃC ErgrRôgrCO no 2l/2.O22 r.o.r'uN.: OÍ
pRopoNnNrr: SERVOPA SA CAMERCIO E INDUSTRIA
Prefeitura Municipal de ffcya Santa Bárba?e - pr.
f:Í)\l[ D() et,r.t ALITOMÓVEL ÉtATCrt - 5passageiros N" DE uNID^DES PRoPos't^s: 01 (UM)

í 1 .7. ltens oe Segurança 2 Airbags frontais motorista e passageiro, Cinto
de 3 pontes, EncosÍo de Cabeça, e demais

previslo em legislaçõo

i2 meses da eniracia enr qperqçã<.r

Í3. TREIô{AMENTO DE MEC.qNICOS E Entrega técnica pelo fornecedor
i,JiOTORISTAS du:a âo

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaÇos vazios da coluna 3 (três) com as especifica
nresmo sistema de unidades e padrôes adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois)

Nome responsável legal: CLESIC MYLER GOM
Carteira de identidade --5.786.272 6 no e Ôrgão

SERVOPA SA COMÊRCIO E INDUSTRIA
Carinrbo e asstnatura legal

uipamento proposto, obedecendo o

.26s64024/0013-32 -'l

SERVOPASIÀ CÜ ÉRCIO E NDÚSIfl,À

AVENIDA PN!ÀNÀ 1.525

JARDTÍ{ TRÉs mARlAs ' cEP EÍ,l}Ltoo

. PARANAVaI - PR Páglla 2 de 3L

ES GALLE .
SESP/PR

(2! EXrcÊNCtAS MíNtMAS DO MUNrCípro
(3) ESPECIFICAÇ ES DO EOUIPAMENTO

BRANCA
HACTH

(í) DrscRrMrNAÇÃo

í0.ó. coR Do vEícuLo

HATCH
Branca1 om inante

10.2. Tipo de Carroceria
11. ACESSORTOS

Sim dianteiros SIM DIANTEIROS
SIMSim
SIMSim

Sim, Rádio e lnterÍace Bluetooth
r lei e normas do CONTRA1 1.5. Kit de Ferramentas Exi ido or lei e normas do CONTRAN ext ido

SIM radio e interface bluetooth
11.3 Sistema de Ar-Condicionado

Conforme modelo fomecido CONFORME FORNECIDO1 1 .6. Adesivo da I omarca do P rama

2 airbags frontais motorista e passageirocinto de 3
pontas encosto de cabeça e demais previsto em

sim CLESIO MYLER GOMES ROSSEGALLE
2 t-tRS

les§lqçgo
era oi2 meses da entrada em

NOVA SANTA BARBARA, 02 de JUN d 022

rEqo

PROPOSTO

1 1 .1. Vidros Elétricos
1 1 .2. Trava Elétrica

1 L4 lnfotenimento

Í2. GARAN;IA
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITTJ RA M U NICI PAL DE PAII.ANA\,'A i

(r)nsiJcran(lodlei 1,1.87i. de 20.|e Setenrhro dc 1019. a Resolução n" 5l de l l Jc Junho (lc l() l ') c o
l'ucccr.luridico n" 641120l9ll')GN'l da Procuradoria-Geral do Município de Paranar.ai. rlc I I de ( )LIl.uhlo tle

l{)19. e o Dr'crcto \íunicipal n'' I1.(ri2rl0l(): que dispõe sobre a classiltcação das atiritlatlcs !lü risco lliiri.t
tins dc expediçào de allará/licença municipal de funcionamento e/ou sanitárià- tlccl:lrarttrrs pitrr rts

tlei idtrs tlns. tluc o estabelccinrento :rhaixo qu.rlificado

l)eclaranros püll os dc\ idos lins. cluc' o estabrlecimento abaixo qgglírcado.
lfuzào Social: SIIR\'OPA S,\ COI|ERCIO f INDTTSTRIA -/
( \l'.1: ?6.56{.61{/00l -1--17

lindercço: A\: PAR.{NÁ, l52S - JARDIM TRÊS MARI,tS - PARÁNA\âi - PR.

15.l I-t-01

.t5.lt-l-01

-15.1:-()-l,l

J5.lr)-rt-01

{5.2r}-0-0J

J5.20-0-0J

t5.20-{r-05

{5..10-?-0J

7l.l l-lt-t 0

Comérrio â vàrejo de &utonróveis, canrionetas e utilitários novos

( omércio a rrrejo de uutonlóreis, câmionetàs e utilitários us;rrlos

Reprcssnta§te§ comcrciitis e ilgenles do conrórc'io de veícttlos Ittt{iul0tilt c\

§rrr.iços de mânutensào e rcpârâçào nrecânica de veíclIlos xul(,ntl)t0l ('r

!sen'iços de nranutençào e rcparaçâo clétrica dc veíeul{}s aulonrdtorc\

Sen-iços de alinhamento e bâlnnceâmenlo d€ veículos &uton!{rt(,rr\

' Sen'iços de lalagem. lubriÍicaçâo e polimenlo de r;eículos âutl)llolôr'rs
(ilrn('reir.r a r arejo de ptaas r acessórkrs nor.os para rciculos ilu«irl(,lr)rr§

Locaçãô de automór'eis sem condutor
-ltrdalia. 

os responsáveis do esrabelecimenkr em epígrafe ficam cienres de que estàr-r sulcitos à liscalizaçào

ds agcntes pirblicos lotados na Secreraria lrlunicipal de Saúde e Secretaria Municipel dc fazcnda. put'l a

rerificuçào e cumprinrc.nto de requisitos para t'uncionamentos dispostos no Código San:tirir'r do I:stado do

l'araná (Lei l]stadual n'll.--illl0l regulamcntado pelo Dccreto Flstadual n' 5.71l.0l). .\ssiut com.r.lcre

crlnrurricar o \íunicipio, no prâz(, dc 30 (trinla) dias, qualquer alteraçãô que oconEr entlcreço- atir itllrde.

dslrutura física c'ou quildro societári{)).

l)(rcr.rn)cllto .rnelisaJo !, elritid(l por: Ricardo Klenr \loreira - Matrícula - 8768

lhrattar ai. I (/ rlc jullro rlc l0l I 11urài,,*
\r,iRIÀ.1.L ./I:{ Dr."Í}XriR()S trr, I-tft.+

Dirc-Ioria de receitas

[]stc doiun]enlr) .lcr erJr i,crntancccr no cstabelccilttenlo emprcs.lti-ri

rl,l
T#

I)tct..{tL{( io t)E t)lsPFtNSA Âl-\Ât{,i DE l-lcE\.( \

listá disnensado de :\lrará Sanitário e Alvará de liuncionamento dos ramos de ativid:ri.lc listatl,r:' aheirrr
elassillcados cumo bairo risco. considerando a legislação vigente. sem vistoria prér'ia.
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SERVOPA S/Â COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ No 76.564.624/0001 -01 -Fls.01

ATA DA CENTÉ SIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETohÊÀ.'
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2O1O

Aos 25 dias de outubro de 2010, às 11:00 horas, na sede social Oa s{oie&Oe a
Rua Rockefeller, 1 118, em Curitibe, Paraná, reuniram-se os membros da.DiÍqloia:
ORDEM DO DIA: a) Criação de frlial da companhia no municipio de Güfillôâ no
estado do Paraná; DECISÕES: Nos termos de competência outorgada à Direloria
pelo artigo 12. letra "a" e arl. 2o § únrco, do Estatulo Social. íoi apoayadç por : -.
unanimidade dos presentes'
a) criação de Íilial de comárcio de vêículos a motor com a atividade Ce: .i"'. :::::
4511-11O1 Comérdo a varejo de automóveis, camionetas e utilitáÍios novos

4511-'llO2 Comêrcio a varelo de automóveis, camionêtas e utilitários usados;

4530-7/03 Comércio a varejo cte peças e acessórios novos pam veiculos
automotores:

4512-9102 Comércio sob consignação de veículos automotores,

452G0/01 Serviços de menutenÉo e repaíação mecânica de veiculos
automotoíes:

4520-0/03 Serviços de manutençâo e reparação elétrice de veiculos automotores;

4520-0104 Serviços de alinhamenlo e balanceamento de veículos automotoÍes,

4520-0-05 Serviços de lavâgem, lubÍiÍicaÉo e polimonto de veículos eutomotores;

7711-OIOO Locação de automóveis sem condulor

Endereço, na Avenida Comendador Franco n0 4160, BaiÍío Uberaba. CuÍiliba/PR
CEP: 81 530440. para a qual Íica atÍibuido um capilal de R$ 500.000,00
(quinhenlos mil reais) para fins frscais:

PRESENÇA: Estivêram presentes à rêunião os senhores Darli Antônio Borln,
Marco Antônio Rossi. Beno Leo Rockenbach, RogeÍ Wolf Pedroso. Eustache Jean
Tsiflidis Junior e SéÍgio GoloubefÍ Junior
A presênte eta está úanscrita ás fls. 39 anverso e 39 versc. do livro prÓpno
registrado na Junta Comercial do Paraná. sob nô 14646, em data de 21 de outubro

Curitiba, 25 ubro dê 2010

Beno L Rockenbach

7

:,
JUI{ÍA C(IENCUL t)o PARA'{A
cERTrÍrCO O REGÉÍRO Ey t '/Il/z,fa :
so6 !lt!{no. {190116151r i J
PÍprcora lor93i]5795. DE 27nOt2O1O F".!ã:{r 10ôôaal8
s/Ã cár.1o E :mrs?i.À SE8^STúO UOTT

SECREÍÂRO GER.ÂL

de 1985.
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SERVOPA 5/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ/MF Ne 76.564.62410(,01-01 e NIRE Ns 41 3 o00 4818-5
ATA DA 66! ASS,EIúBLEIA ORDINÁRIA

DATA, HoRA E LOcr''L:. Aos 26 dias de abril de 2021, às 15:00 horas, na sede social à Rua

RockeÍeller, U18, em Curitiba-PR. PRESENÇA: Estlverem presentes os acionistas
representando 10O% do capital social coníorme Livro de Píesença dê Acionistas.
COMPOSTçÃO OA MESA: Presidente a 5râ. Anya Susanne Voswinckel Celestino e

secretáriô o Sr. Beno Leo Rockenbach, PUBLICAçÕES: O Balanço Patrimonial e as

Demonstrações Financeiras Íoram publicadas no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia
19 de abril de 2021, e no Jornal Bem Paraná, no dia 22 de abril de 2021, dispensando-se as

demais publicaçõês por íorça do disposto no § 4e do art. 124 da Lei ne 6.404/76;
coÚvocAçÃo o.RDINÁR,A:

ol Apreciação e votação do Relatório da 0iretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Financeiras e parecêr da Auditoria lndependentê relativos ao exercÍcio findo em
31.12.2020;
à) Destinação do Resultado do exercício;
r, Ratificação da antecipação da gratificação;
d,f Aprovação da remuneração mensal.
e) Eleição da diretoria para o pÍóximo mandato a partir de 0V05/2021.
DEG,,SõES DA CONVOCAçÁo ORD,NÁRIA: Por unanimidade dos votos dos acionistas
presentes, foram aprovadas as seguintes nlatérias:
a) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, oemonstrações tinanceiras e
Relatório da Auditoíia lndependente rêlativos ao exercício findo em 3]./t21202O.
b) O lucro lÍquido do exercício de 2020 de RS 11.438.479,26, teve aprovada a destinação
de R§ 10.866.555,29 paÍa Lucros Acumulados e RS 571.923,97 destinados para Reserva

Legal.

c) Rati{icado pagamento de gratiÍicação aos dlretoÍes rêferente ao saldo do 2e sêmestre
de 2019 em duas parcelas sendo uma no valor de RS 298.870,07 pago em junho de 2020
e a segunda de RS 298.870,07 pago em julho de 2020; Ratificado o pagamento de
ôntecipação de gratificação aos Oiretores pagos no mês de setembro de 2020, referente
ao 1-' semestre de 2020, no valor de RS 512.348,68 e aprovado o pagamento de
gratificação aos diretores no valor total d€ RS 768.523,03, a seÍem pagos no dia 30 de
abril de 2O21, referente ao 2e semestÍe do exercício de 2020,
d,fAprovada a remuneração mensal da diretoÍia, que perfaz um total de RS 147.614,02.
e) PaÍa o próximo mandato de 3 (três) anos, foram rêeleitos para a Diretoria e serão
empossados em Oll05l2A2L, para Diretor Superintendente o Sr. Eustache Jean Tsiflidis
lunior, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rua

Prêfeito Pedro Viriato Parigot de Souza, 3565 Curitiba, Pr, com carteira de identidade RG

ns 3.540.642-5 SESP/PR e inscíito no CPF ne 609.054.929-00 e para Diretores os 5r. Beno
Leo Rockenbach, brasileiro, separado, contador, residente e domiciliado na Rua Lima

t
t

I

I

\\
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Págana 2 de 3

TERMO DE POSSE DOS DIRETORES

Os abaixo assinados, ora êleilos Diretoíes, declaram-se cienles e de acordo com
os deveres legais e contratuais relalivos ao respectivo cargo, compÍometendo-se a
cump.i-lo i ralmente, em Íazão do que tomam posse do mesmo, Íêpresentando
a socied o cumprimento de seus objetivos sociais- ,' -

.í
. ..---e--.

I

slacltg_:,, Tsiflidis Junior

5 L 1), i"1"?ili /it k i
dúisiina voúinct<er cíúuoetrRogeÍ Wolf roso

Visto advogado
Í:á*sur:,
Ôorinna &-V,Fedroso
oAaiPR 25.776

2

sERvoPA s/A coMÉRcro E rNpúsrRtA
CNPJ/MF Ne 76.564.624/0001'01 e NIRE Ne 41 3 000 4818-5

eta oa eo: lssrMgLrta oRDtNÁRtA

Barreto, 1413. curitlba, Pr, com carteira de identidade RG ne 2.076.089-3 SESP/PR e

inscÍato no CPF sob ne 308.045.319-00, SÍ. Roger Wolf Pedroso, brasileiro, casado,

Economista, íesidente e domiciliado na Rua Camões,2291, apto. 1901, Curitiba, Pr, com
carteira de identidade RG ne 4.414.871-4 SEsP/PR e inscrito no CPF sob ns 756.422.049-04

e Sra. ChÍistina Voswinckel 6oloubefÍ, brasileira, casôda, AdministÍadora de Empresas,

íesidente e domiciliada na Rua João Amérrco de Oliveira, 795, ap. 61, Curitiba, Pr, com

carteira de identidade RG n-o 1.552.915-6 SESP/PR e inscrita no cPF ne 875.802.179-53. A

vigêncla do mandato será até 30.04.2024.
Voto de louvor e especial agradecimento à Diretoria, pelos acionistas. Nada mais havendo
a trataÍ, deram-se por encerrados os trabalhos, deles lavrando-se a presente âta que foi
pôÍ todos lida e achada conforme. EstiveÍàm píesentês: Presidente da mesa:sra. Anya
5usanne Voswlnckel Celestino, Secretário da mesa Sr. Beno leo Rockenbach, e a acionlstas
Paranapart Participâções Societárias Ltda,, rêpresentada por Corinna Beatriz Voswinckel
Pedroso e Christina Voswlnckel GoloubeÍf, e a acionista sra. Anya susannê Voswinckel
Celestino. A preíônte ata foi lavrada nas folhas 23 verso e 24 anveÍso, do livro registrado
sob nQ 05/041í74, êm dâtâ de 05 de maio de 2005, na IUCEPAR.

Curitiba, $-íe abr rl de 2O2l!
7." /
'.>4:--L-a.-'-'/

Sr. Beno Leo Rockenbach
SecÍetáÍio mesa

Beno Leo Rockenbach
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-I
SERVOPA S/A C{]MÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ N" 76.564.624/0001-01

ATA DA 1410 REUNIÀO DA DIRETORIA DE 23 DE JULHO DE 2018

ORDEM DO DlÀ: Alteração do capital social atribuido a filial da sociedade
de NIRE no 419 0í183541, CNPJ no 76.564.624i0013-37.
DECISÕES: Nos termos da competência outorgada à Diretoria pelo artigo
12, lelra "4" e aÍt. 20, § único, do Estatuto Social, íoi âprovado por
unanimidade dos presenles:

a) O capilal social atribuldo à filial da sociedade registrada sob NIRE no 419
0'l 183541, CNPJ n0 76.564.62410013-37 com endereço da Avenida Paraná,
1525, Bairro Jardim Três Marias, CEP 87.704-100, no municipio de
Paranavaí, Paraná, Íica elevado ern R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
desta íorrna o capital social atribuído a reíerida íilial passa a ser de R§
1.000.000,00 (um milhão de reais).

Roger WolÍ Pedroso

CB&tIrIco o iAOIStAo E( Z0/O9lr0l, 16:00 5OE rÍ' 2014566972?
gr(rmcoLo: 1€5659?21 DB rSlO9l2O18. CôDrêO DÉ VaRrtrCÀçiO,
1190397336r. §IRB. t13000a8]85.
sanvo?t s/À aotaBiaro E lxDgsttrt:JLIj lútlTÀ {Õ,rlt lal^r. I

i !q r,À!^r.rÀ_ .l Lib..t.d Bogi\rs
sEciE?írtÀ- §BRÀr.

coiÍ1rÊÂ,20l09/2018
u.6a)ttla!.c11.pÍ.íov.bt

À wrli<t.<|ô dê.tô docll,eEo, s€ iEgr.Bro, ÍicÂ luj.Ito i calrov.çto
lrforudô ..uÉ iêEPâ.tivo. có<tigoB

.ut.oticidÀdê ro. aGâDêêtteô. Port.i6

Aos 13 dias de setembro dê 20í8, às 11:00 horas, na sede sociai da
sociedâde à Rua Rockefeller, 11 18, em Curitiba, Paraná, reuniram-se os
membros da Diretoria:

PRE§ENÇA: Estiveram presentes à reunião os senhoíes Eustache Jean
Tsiílidis Junior, Beno Leo Rockenbach, Roger Wolf Pedroso e ChÍistina
Voswinckel GoloubefÍ. A presente ata está transcrita no livro própÍio
regiskado na Junta Comercial do Paraná, sob no 14646, em data de 21 de

. outubÍo de 1985. Curitiba, 13 de selembro de 2018.
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SERVOPA cor/ CIO E INDÚSTRIA
CNPJ No 76 564.624i0001-01

ATA DA 14OO REUNIÀO DA DIRETORIA DE 23 DE JULHO DE 2018

ORDEM DO DIA: Alteraçáo do endereço da filial da companhia no município
de Curitiba, no estado do Paraná, transíerindo-a para o Municlpio de
Paranaval, Paraná.

DECISÕES: Nos termos da competênoa outorgada à DiÍetoria pelo artigo
12, leka "a" e arl. 20, § único, do Estatuto Social, foi aprovado poÍ
unanimidade dos presentes:

a) Alteraçâo do endeÍeço da Íilial NIRE no 419 0l183541, CNPJ no

76.564.624/0013-37 do endereço aluai da Avenida Comendador Franco, no

4160, CEP 81.530440, municipio de Curitiba, Paraná, para o endereço da
Avenida Paranà, 1525, Bairo Jardim Três Marias, CEP 87.704-100, no
municÍpio de ParanavaÍ, Paraná.

b) O objetivo social da Íilial será :

451'l-'|101 Comércio a vaÍejo de aulomóveis, camionêtas e utilitários
novos;

451'l-'l102 Comércio a vareio de automóveis, camionetas e ulililários
usados,

4530-7/03 Comérclo a varejo de peças e acessórios novos paÍa velculos
automotoÍes;

4520-0101 Serviços dê manutênção e ÍeparaÉo mecánica de veiculos
automotoÍes;

4520-0/03 Serviços de manutenÇão e repaÍação elétrica de veÍculos
automotoÍes;

4520-0lCÉ Serviços de alinhamenlo e balanceamento de veiculos
automotores;

45.20-0/05 Serviços dê lavagem, lubrificação e polimento de veiculos
automotores:
771'I-UAO Locação de velculos sem motoÍista e atividades afins.
4512-9101 Representaçõês comerciais ê agêntes do comércio de veículos
automotivos.

l\t\

-Y-
,.'tr:,,;$xti*'

EROaOC!!O: 1Srr695a! D! LO/OAlzOtA, CóDrCO D! VEIITTCÀçIOr
11a0ll5a9ll, raIA!i 413000a8105.
satvo9À rlll coxlicro t tllDo6ÍÀll

Lib.rtad Boqnr.
s EcxrrÁr rÀ - ornÀL

crrrrTrBl, 15/0al2016
ú.&Drêaâa.cl,l.pr.qov.ba

^ 
t.lid.d. d.tt. <loclrDaEo, .. i!p....o, !ic..uJ.lto I cêq)lov.çIo d..ur.ur.Dri,c1d.Í1. no. r..D.cEivo. porr.l!

lEtoraudo 6.ú. r..pccrivo! códlgo. d. v..laiêâçto

Aos 23 dias de julho de 2018, às 11 00 horas, na sede social da sociedade à
Rua Rockefeller, 1 1 18, em CuÍitiba, Paraná, reuniram-se os membÍos da
Oiretoria:
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SERVOPA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
cNPJ No 76.564.624/!001 -0í

ATA DA 14OO REUNIAO DA DIRETORIA DE 23 DE JULHO DE 2018

PRESEUÇA: Estiveram presentes á reuniáo os sênhores Eustache Jean
Tsiflidis Junior, Beno Leo Rockênbach, Rogêr Wolf Pedroso ê Christlna
Voswinckel GoloubeÍf.

A presentê ata estâ tÍanscrita no livro próprio Íegiskado na Junla Comercial
do Paranâ, sob no 14646, em dala de 21 de outubro de 1985.

Curitiba, 23 de iulho de 20í B

:c r _-, td_s_>.
Roger Wolí Pedroso

cttIlrtcE o aaôtsrto EÍ l5/ogl2oL 15,:2 !,Oa tr' 201âa?6t52!.
ga(/tocoLor 18,1?69:21 Dr ,,oJoal2ola. córrclo D! vaRrPrcÀçio,
!140t!51911. *Ita. al]0o0a0la5.
gtxvoDt a/^ coEtaro t rtaDúgtttÀ

JúNr^ coÀltlcr l
ÊO PATANA !ibêrtait Eos:r.

cl,trrrBÀ, 15/0al2018
ú. qrr...l.cil.pr.gov.br

À v.ll,drd. d.rÊ. delsGDEo, â. in9r...o, llcr ,ul.lts i codpúov.çao d. .u. .út.!t1cld.d. Ào. t..P.ctivoá Port.r.
IaaoÉú..d. ..u. r..!.ctivo. c6iuEo. rt. v.llltc.glô

2
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DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 de abril de 20(H, às í7:00 horas, nâ sede social
à Rua RockfelleÍ. 1'í 18 em Curiliba-PR. PRESENÇA:. Estiveram presentes os
acionistas representando-]00o/o do capilal sociai conÍoíme Livro de Presençâ de
Acionistas. COMPOSçÃO DA MÉSA: Presídente. o Sr. Hans Jurgen Klaus
Voswinckel e secretário, o Sr. Beno Leo Rockenbach - CONVOCAÇAO:
EXTRAORDTNÁRIA: PublicaÇão dispensada nos termos do disposto pelos § 4'
do art. 124 da Lei n" 6404176. A) alierâção ê consolidação do estatuto social.
DEC,SõES: A) Após lida, discutida íoi apÍovada por unanimidsde a prôposta de
alterações e consolldação do estatuto social apresenlada pela Dirêtorie,
passando o estatuto social a vigorar com a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL DA SERVOPA S'A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

TÍTULO I_ DENoMINAçÃO, SEDE, DURAçÃo E OBJETO
Art. 1'- A sociedade denomina-se SERVOPA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA,:
também conhecida pela sigla "SERVOPA", regendo-se pelo presente estah:to.
social e disposições legais aplicáveis.

Art. 2'- A sede e foro da sociedade é â cidade de Cuíitiba, êstado do Paraná;-fa.
rua Rockfeller, 1118, Cep n'80.230-130.

§ único - A sociedade poderá abrir e fechar filiais, escritórios. depósitirs: ê-

quaisquer outros estabelecimentos em qualquer poíto do país, poÍ deliberacac
da Diretoria.

AÍt. 3" - O prazo de duração da soiedade é índeteÍminado. tendo iniciado:sir-es
atividades em data de 29,01.1959.

Art. 4' - A sociedade teÉ por objeüvo o coméÍcio de veiculos e motor, novos e
usados, pegas, acessórios, por conte pÍópria ou sob comissôes; oÍicina para
manuGnção, rEparos e conservação de veículos e de acessórios, instalação de
gás veicular, repÍesentações comeÍciâi§. processamento de dados, locaÇáo de
automóveis sem motorista e atividades aÍins ou @nelatas.

TITULO II - CAPITAL SOCIAL
Art. 5" - O capital soial é de RS 1 1.000.000,00 (onze milhões
integralmente realizado, dividido em 1 1.000.000 (onze milhÕes)
ordinárias nominativas sem vâlor nominal-

de
de

reais),
açôes

§ único - Os cêrlificados de açÕes, titulos múltiplos ou cautelas seráo sempre
assinadas por dois diÍetoÍes.

TiTULo IIT - ASSEMBLEIAS GERAIS DE AcIoNIsTAS
Art. 60 - A assembléia geÍal reuniÍ-se-á, ordinâÍiâmente, em um dos quatro
meses posterioÍes a terminaÉo ,io êxercício sÕcial e, extraordinaíiamente, nos
casos legais, guardados os preceilos de direito nas respectivas convocâções.

SERVOPA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA
CNPJIMFN"76.564.624/09Â1-01 :.. . . :

ATA DA QUINQUAGÉSIMA OUARTA ASSEúfáLÊ,h CI:ÍN4ôNdIIIATIE

/

{
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§ único - o prazo de mandato da DiÍetoria é de 3 (três) anos, mas estendeÍ-:ê-á:
até a investidura dos novos membros eleitos, admitida a reeleição. ,l

ArL § - A remuneração da Direto.ia seÍá fixade anualmente pele Assembléia
Geral.

§ único - A participaÉo deliberada pêla Assembléia Geral será distribuída êntre
os Diretores pelo Diretor Superintendente, tomando-se por base as respectivas
fungões exeÍcidas.

TITULo Iv. A DIREToRIA E SUAS ATRIBUIçÕES
Art. 90 - A sociedade sêÉ administrada por uma diretoria composta dê a1é 05
membros, sendo um Diretor Superintêndente e os demais membms sem
designação, sendo que as suas atribuições serão Íixadas em reunião de diretoria.
A Diretoria seÍá eleita, reeleita ou destituida a quatquer tempo, pêla Assemblêia
Gerâ1.

Art. Í0o - Nos impêdimentos ou Íaltas de qualquer DiÍetor o seu substhuto sera:
designado pela Dirêloria. . :::

§ único - Oconendo vaga na Direloria proceder-se-á da mesma f.íma
estabelecida neste artigo, pêrduíando a substituição até o provimento definitiç
do cargo pela primeira Assembleia Geral subsequente, servindo o sub§it-utc'
então eleito até o término do mandato do substituído.

§ 20 - QualqueÍ DiretoÍ terá direitô de cÍedênciar um de seus pares por cartâ, a
fim de Íepresentá-lo nas reuníões da DiretoÍia, seja pâra a íoímaçáo de "quorum'
seja para a votação; igualmentê são admitidos votos por cada ou Íax quando
Íecebidos na sede social, até o momento da reunião.

AÍt. 12 - Competê à DiretoÍia:
a) Deliberar sobre instalaÇão ou supressâo de Íillaís ou depósitos;
b) ApÍesentar o relatório, o balanço e a conta de lucros e perdas de cada

exercicio à Assembléia Geral depois de submetidos ao parecer do Conselho
Fiscal, se em íuncionamênto, e oportunamente, as demonstrAgÕes
Íinanceiras previstas em lei;

c) Traçar a oriêntação dos negócios sociâisi
d) Fixar a polÍtica Íinanceira;
e) Fixar a polltica cúmercial;
f) Fixar a política salariali

/
AÍt. 7ô - A assembléia geíal será instalada pêlo Direlor Superintendente, ou em
sua ausência, por qualquer diretor. Em seguida, as aciooi§as ebgerão o
presidente da Assembléia Geral, o qual conv.ilgri.um.flo3.prelelltlg para

secrêtariaÍ os trebalhos. :

Art. 1'1 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocalda por qualquer de-'sêt s
membÍos, com 05 (cinco) dias de antecedência dispensando-se esse interregno
quando da reunião participar a totalidade de seus membros.

§ 10 - As deliberações da DiretoÍia serão tomadas pela maioria dos membros
desse órgão; no caso de empate, o Dirêtor Superinlendente, ou aquele que o
substituir, usaÉ do voto de qualidadê.

@
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g) Resolver os casos extraordinários, quando de sua competência

Art. 13 - Além dos que forem necessários à realizpa{{os !49 3o§aii, i P.lJetôria
fica, Embém, investida de todos os podeÍes neéssãdos pãrrá con!àtação de
empÍêsümos em instituiçÕes financeiras, podendo, pare tanto, dar em garântia
bens móveis e imóvels, em favor ce empresas das quais seja ou venha a ser
sócio ou acionista, transigír, renunciar, desiíir, Íirmar compÍomissôs e celebrar
contrãlos de qualquer nafureza.

§ único - Para atos estranhos ao objeto social, praticá\,,els em nome da
sociedade, necessltârá e Diretoria de previa autorizaÉo assemblear. Da mesma
forma, para casos de aquisiÉo, alienação ou oneração de bens imóveis de valor
superior a 5% (cinco por cento) do capital social, seÉ necessário a autorização
da Assêmbléia Gerel.

Art. 14 - Nos limites dos poderes a que se refere o artigo anterior, a sociedade
considerar-se-á obrigada quando Íeprêsentada:
a) conjuntamente, pôí2 (dois) Diretores;
b) conjuntamente, por um Diretor e um procurador, na extensão dôs podêÍes

que lhes houverem sido conÍeridos: :' . 
- . 

i
c) conjuntamente, por2 (dois) procuredores, na extênsão dos poderes quaite;-

houverem sido mnÍeridos;
d) singulaÍmente, por um procuÍador, em casos especiais, objeto de gev-ià

deliberação da Dirêtoriê, na extensãô dos poderes que forem conferidqs- gc-
procuradoÍ. ,. -.

:"$,*â"ü:;"',"ff"ü:::ffi§:;:::, ::;:âB ;#' qua nd o re presenlada'

a) de endosso de duplicatas em favor dê instítuições financeiras. para o 3-Lej-tg
de desconto e/ou de cauÉo e/ou penhor mêrcantil e/ou de cobÍanÇa,
inclusive para assinar os respectivos contratos, propostas e borderôs; : 

- :. . 
:

b) de representação pêrante quaisquer RepartiçÕês Públicas FedeÍais,
Estaduais e Municipais e respeclivas autarquias, inclusive Delegacias da
Receita Federal:

c) dê representação perante a justiça do trabalho e Sindicatos, inclusive para a
matéria de admissão, suspensãc e demissão de empregados e/ou acordos
kabalhlstas.

§ 2' - Nos atos de constituiçáo de procuÍadores a sociedade somente poderá ser
represenlada poÍ 2 (dois) Diretores, um dos quais o Diretor Superintendente, ou
um Diretor com um dos píocuradores com podêÍes específicos para constituiÉo
de proaríadores em nome da sociedade.

§ 30 - Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandalos outorgados
pela sociedade terão prazo de vigência atê 31 de dezembro do ano seguinte ao
da outgrga dos mesmos mandatos, se menor prazo nâo íor estabelecido. o qual
deveÉ constar no respectivo instrumento.

AÍt. 15 - Observado o disposto no artigo anlerior, cadâ um dos membÍos da
Diretoria é investido de poderes para rêpresentar a Bociedade e praticar os atos
necessários ao seu funcionamento regular, ressalvado no que competir.
pÍivativamentB ao Diretor Sup€rinlêndente, como:
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J

a) representar a sociedade ativa e passivamente, em iuizo o fora dele,
especialmente para íecebeÍ citação inicial e prestar depoimento 9ês§oal,
sendo a ele Íacultado designar e conslituir ,Í.o{Epdo.r3.e$rgcial êala.êstêsÍins: :

b) superintender todas as atividades sociaisi
c) cooÍdenar as atividades dos demais Diretores;
d) usar do voto de qualidade no caso dê empãte nas dellberagôes da Diretoria.

TiTULo V . soBRE o CONSELHo FISCAL
Art. 16 - A socbdade terá um Conselho Fiscal de três rnembíos e suplentes em
igual númeÍo que funcionará de íorma não peÍmanentê, podendo ser instalado a
pedido de acionislas que rêpresentêm 10% (dez por cento) das açôês com dirêÍto
a voto e cada perlodo de seu funcionamento terminará na primeira Assembláia
Geral Ordinána postêrioÍ à sua instâlâçâo.

§ 10 - O pedido de íuncionamento do Conselho Fiscal ainda que e maléria não
conste do anúncio de convocação poderá ser Íormuhdo em qualquer ass€mbléia,
ocasião êm que serão el€itos os sers membros.

§ 20 - O Conselho Fiscal terá a competência, deveres e Íesponsabilid3?es
previstas em lei. . ':' .

Art. 17 - Os mernbros do Conselho FiscãI, quando em exercício, percebeião â
titulo de remunêração Õ vator que lhe íor fixado pela Assembléia Geral qgías
eleger ou reeleger.

TITULO vI . SoBRE BALANÇo PATRIMoNIAL E DISTRIBUIÇÁO DGS
RESULTAOOS
AÍt. 18 - Anualmente, em data de 31 de dezembro, a sociedade enceÍrará o seu
exercicio social, ocasião em que seÍão levantados o Balanço patrimonlà--ê
demais demonstraçÕes Íinanceiras exigidas em lei obseÍvando-se, quantc:ac§
re6ultados, as sêguintês íegrasl
l) Do Íesultado do exerclcio seráo deduzidos, antes de qualquer paíticipaçeo,

os pÍeiuízos acumulados e a proüsâo dos impostos píevistos em leii
ll) Sobre o lucro remanescente seÉ calculada a paÍticipação dos direloÍes,

atendidas as limitaçôês imposlas pela assembléia geral;
lll) Do lucro líquido do exercÍcio (âÍtigo 191 da lei 6.404fi6) 5ôh (clnco poÍ cento)

serão aplicados na constituição da Íeserva legal que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital sociel:

lV) OutÍas Íeservas poderão ser constituidas pela sociedâde, na forma e limites
Iegais.

§ 1'- Os acionistas tem direío de recêber cúmo dMdendo obrigatório, em cada
êxercicio, 25o/o (vinle e cinc! por cento) pelo menos do lucro liquido, ajustado de
acordo com o artigo 202 e §, dâ lei 6,404r/6.

§ 2'- A Assemblêia Geral poderá, d6sde que por decísão unânime dos acionistas
presenles, deliberar a distÍibuiÉo de dividendo inforioÍ ao previsto no parágraío
anteÍior, ou mesmo a ÍetenÉo de sua lotâlidade.

§ 3o - O dividendo nào sêrá obÍigatôÍio no exercício social em que a
administraÉo iníormar à Assembléia Geral OrdináÍiâ ser ele incompativel com a
situaÉo econômica financeira da sociedade.
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§ 4'- Os lucros que deixarem de ser distÍibuídos Ecs termos.do §_§. serào
iegistrados como reserya especial e se náo.gb§qrvidgp. iol pieirilpa em
erercício Eubsequentes, dêverão seÍ distÍibuídos'tãô.lbgo D peftnitá,â si&aÉo
Íinanceira da soc'redade.

§ 5o - A Diretoria da sociedade poderá 'ad reíerendum' da Assêmbléia GeÍal
antecipar a distíbuição de dividendos.

TiruLo v[ - DA uaulDAçÃo DA soctEDÀDE
Art. 19 - A sociedade entrará ern liquidação nos casos legais, cabendo à
assembléia geral eleger o liqüidanr€ que deva ÍuncionâÍ durante ô período de
liquidação.

rÍruLo vlr - soBRE Âs DlsposrçôEs TRANSTTóR|AS
Art. 20 - A sociedade pode ser transformada em outro tipo societário, por
deliberação dos acionistas representando a maioÍia simples do capital social.

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encenados os tíabalhos de alteÉção
e consolidaÇão do estatuto. passando a sociedade SERVOPA S/A CoMÉRCio. F
INDUSTRIA a ÍegeÍ-se pela legislação vigente e êstatuto social ora aprova.fú E
pelos presentes assinado. Estivéram presentes os acionistas Parariapa.ri
AdministraÉo Ltda. representada pelo Sr. Hans Jurgên <laui
Voswinckel e a Sra. Anya Susanne Voswinckel Celestino A prescn:e
ata íoi lavrada das
de abril de 2004.

50 anverso. do livro prôprio. Curiti6s: 26

SecretáÍio:

fr
§r,riv!r^ aÀ cocralo E

MAAI^ IEEN!ZA toP€§ S^loÍrt O
SECREÍARAGERAI

anverso as fls
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: SERVOPA S/A
. COMÉRCIO E INDÚSTRIA A FAVOR DE ANYA
SUSANNE VOSWINCKEL CELESTINO E OUTROS,
NA FORMA ABAIXO IIECLARÂDA:-

S A I B A M quanlos estc Público Instrumento de Procuração,
bastante vircm que, aos 25ll1/2020 (vinte e cinco dias do mês de novembm do ano de dois mil
e vinte), nesle Municlpio e Comarca de Curitiba, Estrdo do Paraná, neste Servigo Notaúal,
compareceu, como Qsqgg1tr1s: SERYOPÁ S/Á - COMÉRAO E INDÚSTRIA, possoe
jurídica de Direito Privado. inscrita no CNPJ/MF sob n' 76561.62UN01-0r, com sede na Rua
Rockfeller n' lll8, em Curitiba-PR, nest€ alo representada, por seus diretores EUSTACHE
JEAN TSIFLIDIS JUNIOR, brasileiro, maior e capaz, casado, administrador, ponador do
Cédula de ldentidade RG. sob n' J,510.612-5/§5P/PR e inscrito no CPFIMF sob n'
609.051,929-00, e BENO LEO ROCKENBACH, brasilciro, maior e capa?- separado
judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG. sob n' 2.076089-3/SSP/PR e

inscílo no CPI'/À,ÍI' sob no JOE @íLJlÊ04 ambos com endereço profissional na Rua
Rockefeller, n'l.llE, Baino Rcbouças, Curitiba/PR, conforme Estatuto Social aprovado na

54'Assembléia ExEaordinária, rrgistrado sob n" 20041536916 na Junta Comercial do Estsdo
do Parandr, qm sessâo de 06/05/2004, Ata da 68o Asscmbléia Ordinâria, rcalizada em
24/0ll2O2O, rcgistrada na Junta Coracrcial do Estado do Paraná sob n" 202006ô7952, em data

de 29l0ll2020, e Certidão SimpliÍicado cxpedida pela Junta Comcrcial do Esrado do Paraná,

em data de 29110/2020, a qual fica arquivada nestas Notos sob n'45. I.iwo 51, no arquivo de

Conraros Sociais; recoúecida como a próprio por mim Nstosha dos Sanlo ilberi.
Ilscrevente, conformc os documcntos que me foram aprcsenlados, do que dou Fi ai, pela

-;t

ue sc acha representada, me ford to ue nomet e constltur seus

ileira, maior e

capaz, casada, adminisrradora empresas. RG. sob n'
890.712-LSSP4R e inscrita no CPF.MF sob n" 802.JE9.9E9-9,1,' CORINNA BEATRIZ
VOSIYINCKEI. PEDROSO, brasileira. maior e capaz, casadq advogada. portadora da
Cédula de ldentidade RG. sob o' 3-217,0E3-7-SSP/PR c inscrita no CPF/lv{F' sob n'
416.85t.519-90: e CARLOS ROBERTO PEREIRA, brasileiro, maior e capaz, divorciado,
Contador, portad<rr dâ Cédula de Identidade RG. sob n' 5.3 51.771-9ISSP/PR e inscrito no
CPFTMF sob n" 96ó.89f. J39-9l, todos com endereço profissional na Rua Rockefeller, no

l.ll8, Bairro Rebouças, CuritiblPR; aos quais confercm poderes, para o Íim cspccial de,
SEMPR.E E,M CONJUNTO DE DOIS ENTRE SI OU UM DELES COM UM DOS
DIRETORES DA OUTORGANTE, OU AINDA, EM CONJUNTO COM UM DOS
PROCURADORES LEGALMENTE CONSTrrUÍDOS, na pr{tlca de rros persnte s
Socrctarie da Reccite Fcdenl do Brrsil c lnltittto Neciorrl do Segu ro Social do Pareoí,
Pegjl'' .,.)ô ilr d ) rl.ÍnaÀeb&lô!iar .ô.r,..;... http:. no,sr.tu...t'€h.(ú.1.,,4, s"lràuÀ 1. 'r.9,1|JJ/.-r:r
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paÍa o fim ürpecial dc administrEçIo e d gerência da matriz e filiais da Outorgantg e ainda

rcqucreÍ, solicitar pcsquisa sob,rc situaçâo fiscal cadasEal. e Divida Ativa da União, soliciur
emissàc, de DARF, REDARF, impugnação, ceíidÀo negstivâ de débitos, dar vista a Processos
adminisrativos, {iscais e judiciais; tudo na fomn da Medida Provisória n 507, de 5 de outubro

de 2010, disciplinada pela Portaria R-FB no 1.8ó{), de I li l0D0l0, publicada pela Sccretaria da

Receita Federal do Brasil, no DOU cm l3/ltli2()10; podcndo ainda, reprcsentá-la, gerir e

administrar a Matriz e Filiais da ôutorgante, onde necessário for e com esta se aprcsentaÍ,

especialmente, perante o comércio c indúsúra, em geral, repartições públicos, federais,

cstaduais, municipais e aúarquicas, EBCT, INSS. IAPAS, Sindicatos, Justiçt Comum e

Trabalhista. em Julzo ou fon dele, demais ôrgãos públicos e privados, outorgar e assinar

coítratgljle licilS§n§:r pâÍlicipar do pregâo, p,dendo, formular propostss verbais, oferecer

lances, acordar, discordar, transigir e rccebcr em dcvoluçâo, documentos peíencentes a

Outorgante, rcnunciar ao direito de recuni(' em todas as fases, todos e quaisquer

estabelecimentos bancários, inclusive BANCí) DO BRASIL S.A, BANCÔ ITÀU S.A,

BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER SÁ, E, CAIXA ECONÔMICA
FEDERÁL - CAIXA, ern quaisquer de suas agências ou poslos de serviços, ncsta capital ou

fora dela; podendo, pam tEnto, ditas procuradoras, abrir, movimentaÍ e enceÍrar contas

corenlêai- bem eomo, movimentrr êletronicamenle conlâs bSncáÍias, em nome da Mafiz e

Filiais da Sociedade, requisimr hlões de cheques, para uso da OutoÍgante, emitir, rerucber,

assinar, cndossat e descontar cheques, solicitar súldôs e extmtos de contas cÕrrênl€s, efetuSr
quaisqucr tipos de aplicações e investimentos, oepositar e retirar quaisquer quantias, solicitar
ordcns dc pegEmentos c resgatcs, firmar cr,ntratos e seus aditivos, receber quaisquer

imponâncias devidas à mesma, dando a devida quitação, cmitir, endossar, accitar c avalizar
duplicatas e nrras promissórias, descontar, caucionar e enüegar, para cobrança bancaria,
duplicatas e notas promissórias, assinando os respectivos conFatos, propostas e boÍderôs,
assinar toda a correspondência da Outorganre, inclusive à dirigida aos bancos, dando
instÍuçõ€s sobre titulos, autoriirando abatimenros, descontos, prorÍogações dc vcncimcnto.
entregas francos de pagamentos, protestos e o que mais preciso for, admitir e demitir
funcioúrios, assinando contratos de trabalho c suas rescisõcs, com &s cláusulas de estilo
inclusive Caneiras Prolissionais e o que mais preciso for, comparcccr cm audiências e efetuar
homologaçÕes, fezeÍ acertos e acordos, nomeâr e conmlEr advogados, para a defesa dos
direiros e interesses da outorgante, concedcntk>lhes os poderes necessários, inclusive os
contidos na cláusula "ÂD-JUDiCIA', e, mais os de scontar, discondar, transigir, desistir e
recorrer, bem como, poderes especíÍlcos. parÍt nomc&r c constituiÍ pÍocuradffes, em nome da
Sociedade na forma e limires estsbelecidos no Flsratutô social da mesma, enfim, praticarem,
todôs os demâis atos necessários e indispcnsávcis ao bom e fiel descmpcnho do presente
mandato. A outorganlc, reserva para si, o uso dos mesmos podcrcs, om dclcgadm, Íicando,
enrendido' quc a pÉtica de idênticos atos dirctaÍnente por cla ou poÍ scus propostos, náo
constitui a alteraçlo do presente instnrmento. Prezo dc validrde do prtscatc mandato:
Slllzn0zl. Nlo Podcndo Subst bclcccr. flêit8 sob Íninuta apresentadal. O nome, a
qualiÍicaçâo c idêntiÍicaçao das procuradoras e os elementos relativos ao objeto do presente
instrumento foram fornecidos c confendos peta oulorgante, que por eles se responsabiliza civil
ãrelne2 icrá õrrrrrrijloôãõãonrr cãiurú - r,tr p-7},õi-. r,,u.pe". <oi- u.,-.<iãõit-rnrin,l ruFrg,Ír :
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e criminalmentc pelos elementos declaratórios e da autenticidade doo documeatos iomecidos
por elt, constantc neste in$Íumento, e quc após a sua assinatura, são inalleráveis, iscntando

esla serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Pelâ Outorgante, na forme em que se

acha reprcsentada. me foi dito, finâlmente, que aceita estâ procursçto em todos os seus

expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o dissc, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe
I presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina,

dispcnsando a presença de testemunhas inslmmentárias. conforme faculta o Código de Normas
da Corregedoria Geral de Justiça do ['.stado do Paraná. Que foi aprtsentada guia de

recolhimento de -Eg3fsl;1t sob no 140OO00000063 18299-3, no valor de R$19,52 (dezenove
reais e cinquenta e dois ccnuvos). O prcsentc ato enco[tr.-sc huçedo ro " Llvro Protocolo
Gcrel" sob n'0003t144, ros viDtr e cinco dlas do mês dc roycnbro do .no de dois mil c
vinte (25/llÍ1020). Eu, (a.), Nausha dos Santos Gilberi, escreveote, que a digitci, conferi.
subscrevo, dou fé e assino.Emolumentos: RS74,23(VRC 384,62), Funrejus: R$19,52, Selo:

R$1,60, Outorgante.l0utorgado Adicional: RS3,86(VRC 20,00), FUNDEP: R$3,90, ISSQN;
R$3,12. Toral: RS106,23. Selo Digital N" 0t837l4PRÂÂ000m0000ó620N. (aa.) SERV0P^
s/A - CoMÉRCIO E INDÚSTRIA, EUSI'ACHÊ JF-AN'rSIFr-tDIS JUMOR. Represenunre
da outorgante e SERVOPA S/A - COMERCIO E INDÚSTRIA, BENO LEO
ROCKENBACH, Represcntsntc da Outorgantc. Natasha dos Santos Gilberi, escreveÍte.. Nads
mais. Trasladada em seguida. confere ern tudo com o original, ao qual me reporto e dou fe. Eu,

ía.1, Natasha dos Santos Cilberi, escrevente, contêri, subscrevo, dou fé e assino em público c
tüso.

Em Tc da Verdade

,l
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Natasha Ciilberi
escrevente
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Servopo

PRocuRÁÇÀo

ouToRGANrE: SERVOPA 5/A COMÉROO t tttOÚSrnra, Filial in§crira no CNPJ:

76.564,624/m13-37, sho à Àvenida Paraná 1525, bâirro lardim Írês MaÍias.

Pãrônavai/PR, por intermédio de seus Íêpresentantes letais, a procuradora

sra. Anya Susanne Voswlnctel Celestloo, brasileira, inscritâ oo CPF sob Ne

802.389.989-91, RG: 890.742{/PR, e o dir€tôr Sí Beno Lêo Rotkenbath,

brasileiro, inscÍito no CPF sob Ns: 30E.045.319-00 e R(;: 2.076.089-3/PR.

OUTORGADO: Sr. Clesio Myler GoÍres Rosscgalle, bÍasileiÍo, portador do RG:

5.7t6.2726/PR e inscÍato no CPt sob Ne 019.912.779-46, com endereço

comercial Avenida PaÍaná, 1525 - Três Marias, Paranavai/PR, é a p€ssoa

indicada pâra nos repíesentar em todas as fases de certames licitatórios

municipais.

POOERES: Na qualidade de representantes legais, conferem ao outorgado

amplos e gerais poderes, para em 5eu nome representá-lo junto às preÍeituÍas

nos modelos de Pregão Píesencial e Eletrônico, podendo Íetirâr e anexar,

documentação, formular lancer e propostas de preçc, inteÍpor recuÍsos orj

ressalvas, renunciar de sua interposi acoídaí, tÍ ceber avisôs e

intimaçÕes, assinaÍ atas, decla ent'im,

pÍaticar todos os demais atos ao bom e fielcumprimento desle instrumento.

EÍA PRocumçÃo ÍEM vÂuDÀDr oE

r rnÂME ctoDA.

r luM) aHo a cotfÍAR DÂ DÂTA

Cuíitiba l5 de julho de 2021

Anya S. Voswinckel Celestino
Procuradora
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CNH Digital
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

ÍlÍllLo OO ESTABELECIMENÍO {NOME DE FÁNÍÁSIÂ)

SERVOPA S/A COMERCIO É INDUSTRIA DEMAIS

cÓucoE oEscRrÇÁo oa aTrvroaoE EcoNÔMtcA PR$iclPAL
45,íí.í-01 . Comárclo a varslo de automóveis, camionêtas e utllltáÍios novoa

cÔoco E DEScRtÇÁo DAs ATrvrDÁDEs EcoNÔMtcÁS SEcuNoÁRtas
45.11-1-02 - Comérclo a varêio de automóveis, camionelas e utilhádos usados
,15.12.9-01 . Rêprasontantas comerciais e agentes do comérclo dê vsiculos automotorês
il5.20.O.Ol - Servlços de manutenção ê repalaçâo mêcânica dê vêiculos automotorê6
,15.20-0{3 - SeÍvlços de manutenção ê rcpaEção elétrica de veiculos automotore§
,15.20-0-0,1. SêÍviç06 dê âlinhamento e balanceameÍrto de vêiculos automotoaes
,15.20.0.05 - SgÍvlços dê lavagem, lubÍiÍicação e polimento de veículo6 ôltomotorês
,15.30.7.03 - Comárclo a va.ero de pêças ê acêssóÍoa novos para vgiculoa aulomoloÍê6
77.í1-0{0 - Locaçào dê aulomóvêis sêm condutoÍ

cóorco E DEscRlÇÃo oa NÁTUREZÁ JURíocÁ
206-l - Socledôde Anônlma Fechada

LOCRÁOOURO

AV PARANA
NUMERO

1525
COMPLEMENÍO

CEP

87.7 -100
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ÍRES MARIAS PRPARANAVAI

ENOEFEÇO ELETRÔNICO

ANYA@GRUPOSÊRVOPA.COT'.BR
TÉLEFONE

(41) 3E15-23í 0/ (/rl) 3330-2012

09/1íi 20í0

srÍuÁÇÃo EsPEcraL DATA DA SIÍUAÇÀO ESPEC'AL

NUMÉ RO DE INSCR

76.56,4.624/0013-37
FILIÂL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

ÔAIA DE AAERTURA

09/íír20í0

NOME EMPRESARIAL

SERVOPA SA COÍI,ERCIO E INDUSTRIA

1?
1410312022 16:09

Aprovado pela lnstruÇão Normativa RFB no 'l.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1410312022 às 16:08:54 (data e hora dê Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉruO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita FedeÍal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEOERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

-/
Nome: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA /
CNPJ: 76.564.624/000'l-01

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensâ nos lermos do art. 15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 196ô -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisão judicial que determina sua
desconsideÍação para íns dê cêrtificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcado que viêrêm a sêr apuradas, é certificado que:

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional (PGFN) débitos inscritos
êm Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidadê suspensa nos termos dô art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública êm processos dê
execuçáô fiscal, ou objeto de decisáo judicial quê dêtêrmina sua dêsconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
nêgativa.

Esta cêrtldão é válida para o estabelecimênto matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos ôs ói'gãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujêito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as contribuições sociais prêvistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.2'12, de 24 de julho dê 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Cêrtidáo mente com base na Portaria conJunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1Ol2O14
Emitida ia 2210412022 <hora e data de Brasilia>
Válida
Código rtidáo: 06F6.B2D4.6A6F.73CD
Qualquer a invalidârá êste documenloÍa Õu

s
1 :31 :54 do
9t'10t2022

da



74,Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

N'026045239-92

Certidão foÍnecida para o CNPJ/MF: 76.564.624/0013-37
Nome: SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA ----.,-

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever ê cobrar débatos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriÍicando os registros da Secretaraa de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não trlbutária, bem como ao descum pÍimento de obrigações tributárias acessórias

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidâô deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda pr gov br

02t06t2022 -

Entr.lo az t.tffit p,lbtiê ÍoZA2!2022 11.02 5ol
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M
Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAí

SECRETARIA DE FINANçAS

Data: 11/05i2022 09h08min

09t08t2022

Nome / Razão Social

SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA CNPJ: 76564624001337

Aviso

Comprovação Junto à

GEPARTIÇÔES PÚBLICAS LrcrTAÇÁo

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriçáo

Contribuinte: 104775 - SERVOpA SA COMERCTO E tNDUSTRtA
Endereço: PARANA, 1525 - BaiÍÍo JAD TRES MARIAS - CEP 87.704-100

Código de Controle

A validade do documento pode ser consultada no site da preÍeitura por meio do código de controle informado
http://www. paranavai.pÍ. gov.br

Paranavaí (PR), 1 1 de Maio de 2022

CWKLDAOOIOOYNHWl

RIJA GEÍULIO VARGÁS, 9@. CÊNTRO
PalzÉvd (PR) - CÉP a77020@ - Fm aa3421293

Página 'l de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Sem débitos pendentes até a presente data.

NúrneÍo

10777

Finalidade



76
1110512022 08:33 Consulta RegulaÍidade do Empregador

Câ'XÂ
r'.llÍ.1. : at trÍ,Jlr ft4:1,-- 5 F ÊfrEÊÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 7 6.564.624 / oo13-37
Razão SocialSERVoPA sA coMERclo E INDUSTRIA

Endereço: AV PARANA 1525 / CENTRO / PARANAVAI / PR / A7704-1'oo

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações

Validadet06/05/2022

Certificação Número: 83610459505

Informação obtida em 7llO5/2O22 O8i32i46

04/06/2022

o

050

htlpsr/consulta-crf.caixa.gov.bÍ/consultací/pages/consultaEmprêgado.jsf 1t1

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 Servico - FGTS.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Páqina I de l

PODER JUDICIÀP.]O
JUSTIÇ}. DO TRÀBAÍJHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (MATRIZ E FILIATS)
CNP,J; 76 .564.624/ o001--0L
CerEidão n": 9L25990 /2022
Expedi
Val ida
de sua

ção:
de:

, às 16:50:35
- 180 (cento e oit.enta) dias, conEados da data

certifica-se que sBRvopÀ sÀ colíERcro E rNDUsrRrÀ oíÀTRrz E FrÍJrÀrs),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" ?6.564.624/oo01-01, NÃo coNSTÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Dêvedores Trabalhistas.
CerEidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das L,eis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns.o 12'.44O/2oll e
13.467/20!7, e no Ato OL/2O22 da CG.IT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes dêsta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus êst.abelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InternêE (http: / /www.tsE. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORIíÀçÃO TMPORIÀNTE
Do Banco NacíonaI de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Jusciça do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais t.rabalhist.as, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, e
emolument.os ou a recofhiment.os deEerminados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal , contiver força exêcutiva.

3/2
7/oe/2022
dição .
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RT]PÚ BLICA FE,DIIRA'TIYA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE PARÁNAVAI
OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS TIÍULAR

AV. PARANA, 1422 - JARDIM AMÉRICA EOILBERTO FERREIRA DA SILVA
PARANAVAUPR . 87705900 JURAMENTADOS

ALEXANDRE VELASCO CEREJA
RODRIGO CESAR OOS SANTOS
MAYCON TANAKA DE REZENDE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros no banco
de dados dos arquivos de distribuição referente à AçÃO FALIilIENTAR - LEI No

11.í0 /2005. sob minha guarda nesle cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro
em andamento contra:

SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIy'

CNPJ 76.564.624/0013-37, no período compreendido entre a pÍesente data e os últimos
20 anos que a antecedem.

PARANAVAI/P

MAYCON T DE REZENDF

Moycon Tanako de R
Empregado JuÍamen

ezende
tado

JUieO OE .liRr

í'.1rtu)rio Drst,it riií
.OI!:ARCA Dq PA.RANAVAI

Elilberto I.crrtiro du Silyir
Tilülar

l ltt'tt ndrc I t:lust'o Cara.it
LIrjP'ei;'!Li I úl djnt'li"u ' '

Rttdrigtt Cés«r dos S'{.ri ir,.\
i | t] 0re gô 3c I uíê::lent3C!.

.ll u-r't't trr Tttttoku de ll.':L'rti.
Emp' c8aóo luràn- .,rrnd -

e Maio de 2022, í1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA

COMARCA DE PÂRANAVAI
OFICIO OISTRIBUIDOR E ANEXOS TIT U LA R

AV. PARANA. 1422. JARDIM AMÉRICA EDILBERTO FERREIRA DA SILVA
PARANAVAUPR - 87705900 J U R A M E N TA D O S

ALEXANDRE VELASCO CEREJA
ROORIGO CESAR DOS SANTOS
MAYCON TANAKA DE REZENDE

Certidão Negativa

C NPJ 76.564.6241001 3-37, no período compreend a presente data e os últimos
20 anos que a antecedem

PARANAVAI/P , 11 de maio de 2

MAYCON AKA
,tta

DE REZENDE

Rasde
Empregado JurameIltado

ü:;i,Htffi,*+s[iiv^
Iiiilltt'rttt F t,rrt:,t t'tt (lit.'>ttt.'t

I I t' \'tr ir't' I ;ilrls('í' (, 
" 

t'r'' :'
,.,\^,8; 1i.L-, lr r J:ílaitrrir-

,,,,4i)i',11, ?' L.'., r í/Í)s S Í;"/t'r
$ rrrrrregr Jo ltlÍ''nlell''l'i'''

t t u ,..ii )i' fi'i' u *u'l( R t:'L' t' rt
' LlllP:!B.rüo lr'rl'rl 'rr ""

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os regi:JÍos no banco
de dados dos arquivos de distribuição reÍerente à PEDIDO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL
NESTE FORO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL . LEI NO í1.10í'2005.
sob minha guarda neste cartóÍio, veriíiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento
a favor de: ,/

SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
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SERVOPA

DFCJI-ARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO fi, Â.TEiif'IMTNíTí) iS
EXIGÊNCIAS DEHABILITAÇÃo E DE INEXISTÊNCIA DT, FATOS

SUPERVENIENTIiS IMPEDITIVOS D 4 HA BILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA
BÁRBARA EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO N" 21NA22

(Processo Administrativo n." $f7{J22)

C signatário da presente declara, em nome da proponente SERVOPA S/A CO\.íERCIO E

INDUSTRIÁ, para todos os finsde direito, ter pleno conhecimento, bem coÍrro. atendeÍ a

todas as exigdncias relativas a habilitação no prêsente ceíame. Declara, aindâ, â inexistência
de fàtos supervenienles impeditivos da habilitação ou que compr,ometam a idoneidade da

pÍoponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer est'era da.

Aoministração Pública e nem está suspenso de participar de licitações pcr qualquer Orgão

Govemamental, Autárquicâ, Fundacional ou de Economia Mista.

CLESIO MYLER GOMES ROSSE 'r6s64624/0013-37.
RC 5.786.272-6

\o de20222B

SERYOPA S/A, COMÊRCIO E INOÚSTRIA

AVENtDÂ PARANÁ, í.525

JAnDtilTRÊs ARtAs . cEp o7?o4.too

L PARANAVAI-PR 
J
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SERVOPA

DECI-.,I.TL{ÇÀO DE CUMPRIMENT0 Do ART. ?,, INCISO XXXIIT, DA i]OI.ISTITUIÇÃO
FIiDERAL

IIUNICiPIO NE NOVA SANTA BÁRBARA EDITAL Dg
PREGÃO ÊL.ETRÔNICO NO 21NA22

lProcesso .{.dministrativo n." 45/2022)

-(ER\TOPA SA COMERCIO E IIIDUSTRIA
AV PARA}.JA 1525 D TRES MARIAS PARANAVAI PR CEP 87.704-I OO

c l esio. gonr es(a]servopa. com. bÍ

O signatário da presente, o seúor CLESIo MYLER GOMES
ROSSEGALL representante legalmente constituído da prooonente SF,RVOPA Sê.

COMERCIO E INDUSTRIA declara, sob as penas da Lei, oue não mantém em seu quadro

dr- oessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário notumo de trabalho ou em seniços
perigosos ou insalubres, não manÍendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (ciezesseis)

ânos, satvo na condição de aprendiz, a partir de l4 (quatorze) anos .

'76s64624/0013-37'
CLESiO |\,IYLER COMES ROSS

\8 5;786.2'12í,

NOVA SA B

SERVOPA SlÀ CCilÉRCp E lN0ÚsTRlA

AVEN|DA PAnÂNÁ, í.525

JÂRD| rRÊs ARlAs. cEP 8770'líoo

PARANÀVAI - PR
L J

2 de Junho de 2022
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SERVOPA

-/
DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO -.'/

Ref. : Editat de Pregào n. 021/2022

(] signatário da presente, o seúor CLESIO MYI ER GOMES ROSSEGALLE. representante
icgal,nente constituído da proponente SERVOPA SA COMF RCIO E INDUSTRIA , rieclara que, se

'i'encedora do presente ceíame. realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratânle e a

instnrção de no mínimo
( I ) operador, pelo período de 2 horas, em data a ser designada pelo contratante.

NOVA SANTA BARBA RA 02 de Junho de12022.

r' 76564624t00í3-371

CLESIO GOMES ROSSEGALLE

s.786.272-6

sERVopA s/A. CCríÉRC|O E tNoúsIRiA

AVENIDA PÂRÂNÁ, í.525

JANDfi TRÊS HARIAS . CEP !7TU.IOO

PARAIAVAI . PRL J



83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA. PR
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

ATA DE SESSÂO - DISPUTA - PAÉê 1 dê 1

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2112022
Processo Administrativo No 45/2022

Tipo: AOUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

Data de Publicação: 17 10512022 14:59:39

MOVIMENTOS DO PROCESSO
2OlOSl2022 í3:25:20 CADASTRO DE PROPOSTA SERVOPA SA COI\íERCIO E INDUSTRIA

011061202210:45:47 CADASTRO DE PROPOSTA NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VlÇos LTDA

a

0210612022 09:02:28 MENSAGEM PREGOEIRO
Bom diâ Srs. Licitantês

LOTE 1 . HABILITAçÃO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 'l Unidade: Unidade Marca: volkswagen
Descrição: Veículo hatch, zero km, pâra o Gabinêtê do PÍeÍeito

Quântidadê: 1 Valor Unit.: 73.000,00

Modelo: gol 1.0

Valor Total: 73.000,00

cLASSTFTCAeÃO
Razão Social Num Documento OÍêrta lnicial Oferta Finâl ME

,RVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA Não

2 NOGUÊ|RA L|NS VETCULOS PEÇAS E SERV|ÇOS 084 30.614.805/0006{9 82.990,00 73.090,00

3 SSBARCAR VEICULOS LTDA 011 35.445.821/0001-16 83.400,00 80.000,00 Nâo

DESCLASSIFICADOS

Num Documênto Ofêrta lnicial Oferta Final ME

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

17 lOSl2O22 í4:59:39 PUBLICADO

'18/05/2022 08:00:00 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

0210612022 0ai29to0 ANÁLlsE oE PROPOSTAS

0210612022 O9tO2|19 DISPUTA

02to612022 09i02:19 LANCE SSBARCAR VEíCULOS LTDA (pARTtCtpANTE 01 1) 83.400,00

0210612022 O9|02i19 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 83.400,00

0210612022 O9t03t17 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 82.000,00

0210612022 o9to4t48 LANCE SSBARCAR VEíCULOS LTDA (pARTtCtpANTE 01 1)

Gêrado em: 0210612022 09:34:51 1de4

014 76.564.624/0013-37 83.400,00 73.000,00

Não

Razão Social

INABILITADOS

0210612022 O9:02i19 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 82.990,00

81.990,00
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA. PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

0210612022 O9'tO5t36 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 8't.900,00

0206/2022 09:06:03 LANCE SSBARCAR VEíCULOS LTDA (PARTICTPANTE O1 'r ) 8'1.890,00

0206/2022 09:07:06 LANCE SSBARCAR VE|CULOS LTDA (PART|CtPANTE 01 1) 81.790,00

0210612022 09i07i19 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTÊ 014) 8'1.000,00

0?06/2022 09:08:39 LÂNCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 80.990,00

02106/2022 09:08:52 LANCE SSBARCAR VEíCULOS LTDA (PART|C|PANTE 011) 80.980,00

0210612022 09..09..25 LANCE SERVOPA SA COMERCTO E tNDUSTR|A (PART|CIPANTE 014) 80.500,00

02/06/2022 09:09:35 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PÉÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 80.950,00

0206/2022 09:09:35 LANCE SSBARCAR VEÍCULOS LTDA (PART|C|PANTE 01 1) 80.499,00

80.400,00

6/2022 09:09:59 LANCE SSBARCAR VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 01 1) 80.399,00

80.300,00

o2J06t2022 09:10i18 LANCE SSBARCAR VE|CULOS LTDA (PARTTCTPANTE 011) 80.2S9,99

02i06t2022 09|10|19 LÁNCE SERVOPA SA COMERCIO E TNDUSTRTA (PARTTC|PANTE 014) 80.200,00

02106l2022 o9t1Ot19 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTtCA

80.í 99,99

0206/2022 09:10:36 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 80.100,00

0210612022 O9t1Ot44 LANCE SSBARCAR VE culos LToA (PARTTCtPANTE 011) 80.000,00

O2J0612O22 09:10:54 LANCE SERVOPA SACOMERCIO E INOUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 79.800,00

02J0612022 09:11:05 LÂNCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 79.700,00

0210612022 09:.11:.30 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 79.600,00

0210612022 09|'11:.40 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 79.500,00

79.400,00

o2lo6t2o22 09|12|19 LÂNCE NOGUETRA L|NS VETCULOS PEÇAS E SERVTÇOS LTDA (pARTtC|PANTE 79.300,00

0210612022 09t'12135 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 79.200,00

0'06/2022 09:12:50 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 79.100.00

drír6/2022 09:13:04 LANCE SERVOPA SACOMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 79.000,00

0206/2022 09:'13:í8 LANCE NOGUEIRA LINSVEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

02/06/2022 09:13:3í LANCE SERVOPA SACOMERCIO E INOUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

0A0612022 09:13144 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

0210612022 09:13:56 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

02J0612022 09t14:13 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 78.500,00

0210612022 09i14i24 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

o21o6t2o22 09:14:53 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

0206/2022 09:'15:04 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 78.200,00

o2to6t2o22 osi1sr.21 LÂNCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 78.í 00.00

0210612022 09:15132 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 78.000,00

0210612022 09:15;50 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTOA (PARTICIPANTE 77.900,00

0210612022 09:16:15 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 77.800,00

0210612022 09:16:23 LANCE NOGUEIRA LINSVEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 77.700,00

02/06/2022 09:16:33 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 77.600,00

O2tOGl2022 O9t16t4í LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 77.500,00

0206/2022 09:16:57 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 77.400,00

Geíado êm: 0210612022 09:34:51 2de4

0206/2022 09:06:34 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 81.800,00

0206/2022 09:09:51 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

oín6t2022 og:1oiog LANCE NoGUE|RA LtNS vEtculos pEÇAs E sERVtÇos LTDA (pARTtctpANTE

02106t2022 09.'t0126 LANCE SSBARCAR VEÍCULOS LTDA (PARTTCIPANTE O1 1)

0210612022 0gi'l2t01 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

78.900,00

78.800,00

78.700,00

78.600,00

78.400,00

78.300,00
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O2lOGl2O22 O9t17t28 LÂNCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

0210612022 09i'17 i35 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

0210612022 09:17:45 LANCE SERVOPA SACOMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 77.000,00

o2Jo6t2o22 ogi17:54 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 76.900,00

O2lOGl2O22 09:18102 LANCE SERVOPA SA COMERCIO Ê INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 76.800,00

0210612022 09118109 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 76.700,00

0210612022 O9t'18t19 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 76.600,00

0210612022 O9t18t26 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 76.500,00

o210612022 o9:1a32 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 76.400,00

021o612022 09:18:4í LANCE NOGUEIRÂ LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 76.300,00

( 612022 09:í8:47 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 0í4) 76.200,00

0206/2022 09:1E:55 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 76.100,00

O210612O22 09:19:03 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

02i0ü2022 0g:19i12 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 75.900,00

02i0612022 0gi1g:30 LANCE SERVOPA SACOMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 75.800,00

0206/2022 09:19:38 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 75.700,00

o2to6t2022 09|20|23 LANCE SERVOPA SA COMERCTO E TNDUSTR|A (pARTtCtpANTE 014) 75.600,00

0210612022 09220232 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 75.500,00

o2to6t2022 09t20i57 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 75.400,00

o2106t2o22 09'.21107 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 75.300,00

75.200,00

0210612022 O9122t10 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 75.100,00

75.000,00

O2JO612022 09:.23:.29 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 74.900,00

74.800,00

O rt6l2022 09:.25114 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

022 09i25'.27 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

O2JO612022 09:25:39 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 74.500,00

0210612022 09|25:54 LANCE SERVOPA SA COMERCIO Ê INDUSTRIA (PARTICIPANTE 0'14) 74.400,00

O2JO6I2O22 09:26:17 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 74.300,00

0210612022 09:26:51 LANCE SERVOPA SA COMERCTO E tNDUSTRtA (PART|C|PANTE 014) 74.?00,00

02J0612022 09:27:01 LÂNCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 74.100,00

0210612022 09i27:25 LANCE SERVOPA SA COI\.4ERClO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 74.000,00

O2JO6|2O22 09i27i41 LANCE NOGUEIRA LINS VÊICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.990,00

0210612022 O9t27153 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INOUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.900,00

02j06n022 09:.28i10 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.890,00

0210612022 Ogi28i38 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INOUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.800,00

O2JO6|2O22 O9t29tO4 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.790,00

0?i0612022 Og:29i13 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.700,00

o2to6t2o?2 o9|29|2E LANCE NOGUETRÂ L|NS VETCULOS PEÇAS E SERV|ÇOS LTDA (PARTTCTPANTE 73.690,00

0210612022 O9|29t37 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 0'14) 73.600,00

O2JO6|2O22 09:.29:59 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.590,00

02106t2022 09..30..29 LANCE SERVOPA SA COMERCTO E tNDUSTRtA (PART|CtpANTE 014) 73.500,00

Gerado em: 0210612022 09:34:51 3de4

0210612022 osi17t1í LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 77.300,00

77 .200,00

77.í 00,00

76.000,00

0210612022 Ogi21t55 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

0?J0612022 09:23218 LÂNCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

0210612022 09:24:58 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014)

74.700,00

74.600,00
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73.490,00

73.400,00

O2lOGl2O22 O9:.31tO1 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.390,00

02J0612022 09:31:10 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.300,00

73.290,00

O2JO612022 09231|33 LÂNCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.200,00

0210612022 09i31:16 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.190,00

O2JO612022 09t12120 LANCE SÉRVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.100,00

O2JO6|2O22 09:32140 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 73.090,00

0210612022 09:32:51 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANTE 014) 73.000,00

02/06/202209:34:51 NOTIFICAçÃO SISTEMA
C '?tenlor da mêlhor oÍêíla da etapa de lances é SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

02209:34:5í HABILITAÇÃO

INE CRISTINA LPREGOEIRO: K S SANTOS

MEMBRO DE APOIO PA IA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

4de4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

oz06t2022 09:30:39 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

0206/2022 09:30:49 LANCE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA (PARTICIPANÍE 014)

02j0612022 09:3'l:26 LANCE NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANIÊ

Gerado em: 02/06/2022 09:34:51
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ILMO. PREGOEIRO MUNICIPAL

EDITAT DE PREGAO ELETRONICO NO 2112022

PROCESSO ADM|NISTRATIVO No 4512022

RECaIRSO DE tMpUeNAçÃO AO RESULTADO DO qREGÂO ELETPONICO.

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL ICICAD ou STII,IEGRA' NÁO appeSer,neOO
PEIA EMPRES/.VENCEDORA DO CERTIúIIE.

SSBARCAR vfÍCut-OS [TDA, pessoo juríCico de direilo
pÍivodo, com sede ô Ruo AndoÍinhos, 

.l00, 
Centro, CEP. 8ó.700-055, no cidode

de Aropongos, Estodo do Poronó, inscrito no CNPJ/MF sob o no

35.445.82,l/000]-ló, nesie oto representodo por seu odminislrodor que esto

subscreve, vem respeitosomente o honroso presenço de Vosso Senhorio,

com Íulcro no ortigo 50, »C(V, inciso "o", do Constituiçóo Federol c/c o Lei

8.666193, poro opresentor o pÍesente, dionte dos rozoes Íoticos e jurídicos o
seguir oponÍodos.

I. DOS FAIOS:

2. TEMPESTTVTDADE DA tMpUGl.lAÇAO:

Consoonte preMsoo expresso contido no Lei B.óóól93,
mormente dionle do prévio monifesÍoçóo desto Reconenie noquelo oto

PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA. ESTADO DO PARANÁ.

EXCETENIíSSIMO PREFEIIO MUNICIPAT

coM§sÃo DE ucrrAÇÃo

LI. lmperioso ressoltor de imediolo que o SSBARCAR

VEíCUIOS LIDA é umo empreso qtuonte ho mois de 50 onos no mercodo
outomobilísiico locol, olém de ser reconhecidomenÍe cumpridoÍo de suos

obrigoçÕes legois e sociois, especiolmenle quonlo oo fiel cumprimento
dos conÍrotos Íirmodos com o odministroçôo público de diversos
municípios.

Outossim, inobslonte o necessório impugnoçoo oo
resultodo do processo licitotório em questóo, é sobedoro do boo-fé e lisuro

desto PreÍeiÍuro Municipol e de todos os seus integrontes, oo posso que referido
insurgêncio se dó openos no interesse de concelor o onterior resultodo do
certome licitotóÍio coÍÍêloto, cujo sessóo onterior ocorreu ôs 0B:30 horos do dio
0210612022 e deve ser declorodo nulo;
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de reolizoçoo do referido pregÕo, o pÍozo poÍo opresentoçóo de Recurso

de lmpugnoçóo oo rêsullodo conespondente é de 03 dios (vide item 09. 2

do oludido Editol), portonto, tempesiivo esto monifestoçóo, eis que
opresentodo dentro de tol prozo;

08.3.2 Prova de inscriçâo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se ht.ruver, relativo à

sede da proponeute, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o rrlr.ieto ora licitaclo:

Bem como do inciso ll, do ortigo 29 do Lei B.óóól1993, oro
tronscrito:

ArÍ. 29. A documenloçoo relotivo d reguloridode Ílsco/ e trobolhisto.
conforme o coso, consistiro em:

tl
ll - orwo de lnscrlcúo no codostro ou
municipol, se hower, relotivo oo domicílio ou sede do licitonte,
pertinente oo seu romo de otividode e compotÍvel com o
objeto controluol ; " [gilfos nossos].

Neste sentido, cumpre umo vez mois ressottor que o Editol

do Licitoçóo em reÍerêncio é EXPRESSO e IAXATIVO oo deleÍminor ouois
documêntos necêssórios e indisoênsóvêis poÍo HABILITACÃO dos porles licilontes.

Sendo certo e inequívoco que neste coso especÍfico
tolempreso vencedoro DEIXOU DE APRESENIAR AOUELE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL

conslonte do oludido ilem 08.3.2 (CICAD ou SINTEGRA), o que noo pode ser

€eito!

3. DAS RAZÔES RECURSAIS . NECESSÁRIA

DESCIáSSTFTCAçÁO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. AUSÊNCA DE

APRESENTAçÃO DE DOCUMENÍOS ESSENCüÀL PREV|STO EM EDrrAr. E NO ARTIGO

29, lt, DA tEt DE LrCrrAçórS. reCeSúnUÀ tNABrLtrAçÁO DO VENCEDOR:

3.,l - Esto Prefeiluro, otrovés de seu AdministÍodoÍ e por
meio de pregoeiÍo devidomente designodo, emitiu o coÍreloto Editol

indicondoe convidondo porticiponies poro licitoçoo, no modolidode de
pregóo eletrÔnico, cujo sessÕo poro o oprecioÇóo dos proposfos ocorreu
no dio 0210612022, ocosioo no quol conslolou-se inequÍvoco eÍÍo no
pÍocedimenloe otuoçóo (nulidodel do llustrê pregoeiro, que deixou de
INABILITAR do ceÍtome o empreso 'SERyOPÁ SA cOMÉRclo E tNDÚSfRlA',
lendo em visto o inexistêncio de pÍeenchimento conelo dê todos os
requisilos exigidos no respectivo edilol, principolmenle no que diz
respelto o qpresênloçáo conelq e odequodo de PRO_VA DE INSCRIÇÃO
NO CADASTRO DE CONIRIBUINTES ESIADUAT (CICAD ou SINTEGR§,

consoonte expresso previsóo constonte do item B.3.2do Editol, vejomos:
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Eis o que postulo o copul do oÍtigo 30, do Lei 8.óóól1993:

"Nt.30 A liciloçáo desrino-sê o gorontir o obseruôncio do princípio
conslitucionol do isonomio, o seleçóo do proposto mois
vonlojoso poro o odminislroçóo ê o promoçóo do
desenvolvimenlo nocionol sustenlfuel e seró processodo e
iulgodo em eslrilo conformidode com os principios bósicos do
leoolidode. do imoessoolidode. do morolidode. do iouoldode. do
oublicidode. do orob[lgSlg odministrotivo. do vinculoçúo oo
inslrumenlo convocalório. do iuloo/menlo obielivo e dos que lhes
sóo correrotos. " (destocou-se).

Portonto, é imprescindÍvel que o Poder PÚblico respeite tois
princípios e que estes norteiem o presente processo licitotorio. No coso êm
telo, nóo Íoi observodo o vinculoçóo oo lnslrumênlo convocotório e,
principolmente, o legisloçóo pótrlo coÍÍespondênle e oplicóvel, em
Ílogronle desrespeilo o isonomio, jo que o vencedoro do certome deverio ter
sido desclossiÍicodo desto conconêncio, tendo em vislo o ousêncio de
opresentoçóo de documentoçÕo necessório poro tonto.

A Ílogronte ousêncio de isonomio e no lrotomento
enlre os êmpÍesos licilonles Íicou evidenciodo quondo o emprêso
vencedoro do licitoçóo deixou de qpresenlor documentoçóo
imprescindível e exigido pelo editol em queslóo, poÉonlo, deveriq elo
("sEPvoPÁ sA coMÉRcto E rruDÚsIRÁ') ter sido desclossificodo.

Deverio o ilustre pregoeiÍo teÍ observodo o princípio
consÍitJcionol ocimo indicodo e desclossificodo o emprêso SERVOPA, o
que nÕo ocorÍeu.

Porlonlo, oro reslou êvidênciodo o inequÍvoco
desrespeilo oo prlncípio dq isonomlo, bem como descumprimenÍo do
legisloçóo pólÍio, por porte do iluslrê Pregoeiro, rozóo pelo quol deve ser
dêclorodo lotolmênle nulo o Íesullodo doquêlê pregóo, com o
desclo§siÍicoçóo do empreso SERyOPÁ SA COMÉRCIO E INDÚSiRLA, gol
ser de DIREIIO e JUSTIçA!

Neste sentido, o otuoçoo do ilustre Pregoeiro
desrespeitou o princípio constitucionol do isonomino, no medido em que
umo dos empresos porticiponles noo opresentou Íequisilos obÍigotorios
poro lonto, o que é motivo extremomente suÍiciente e justiÍicodo poro suo
desclossificoçóo, rozóo pelo quol, repito-se, deve ser declorodo nulo o
resullodo do presenle procêsso licitotôio!
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A Administroçoo Público deve ser imporciol e respeilor
o direito gerol de conconêncio e competitividode enlre oqueles que
monifeslom o intençÕo de porticipor de processos llcilotórios, observondo
e vinculondo os exigêncios lécnicos disconidos no edilol, o que nóo
ocorreu no presente.

"AGRAVO DE TNSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIM|NAR

DEFERTDA EM PARTE PARA SUSPENDER A LTCTTAÇÃO. pnrOÃO

PRESENCAT PARA CONTRATAÇÃO DE SERV|çOS REIÂTTVOS A SAÚDE E

SEGURANçA NO TRABAT.HO. DESCIÁSSTFTCAçÃO DA LTCTTANTE

POSICIONADA EM PRIMEIRO LUGAR SOB A JUSIIFICATIVA DE OUE

TER|A OESCUMPRTDO AS ESPECTFTCAçÓS DO OUETO. ApOSrÇÃO, NO
JUI.GAMENTO DAS PROPOSTAS, DE EXIGÊNCAS INEXISIENIES NO ATO

coNvocAloRro. DrscRtMtNAÇÁo tNsuFtctENIE Do ouETo
LICITADO PARA O JUTGAMENTO REALIZADO. OFENSAA SÚMUIÂ N"
177 DO ICU. DEVER DE OBSERVÂNCA AO PRINCíPIO DA

vtNcutAçÃo Ao TNSTRUMENTO CONVOCATORTO. DEC6ÁO
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.O ediio| deve seÍ
explícito oceÍco dos exigêncios relotivos à Íormuloçóo do
proposto. Nóo o sendo, é inegulor o lulgomenlo que invoco
requisilos nõo pÍevislos poro olilor porticiponles do dispulo. A
especiÍicoçóo insuÍiciente do obleto licilodo, conjugodo qo Íigor
excessivo no julgomenlo do liciÍoçóo, couso surpreso oos
porliciponlês, com oÍenso oo princípio do vinculqçáo oo
lnslrumenlo em quebro do compêllllvidodê." (Acórdoo no 540ó5;
Processo: 15452ó3-0, órgóo Julgodor: 50 Cômorq Cível; Relolor:
Rogério Ribos; Dolo do Julgomênlo : 1 311212O1 6l;

"MANDADO DE SEGURANçA. LTCTTAÇAO. PAV|MENIAçAO DE VrA
púBucA. tNABtUTAçÁo DA EMPRESA |MPETRANTE. ttEcALtDADE.

votAçÃo Do PRrNcíplo DA tsoNoMtA. ExGÊNcA DE

CAPACTTAçÃO IÉCNTCA-OPERACTONAI NÁO PREV|STA NO EDtrAr
oUANilTAilVO MíN|MO PAFÁ A EXECUçÃO DA OBRA. DtREtrO
tíOUIDo E CERIo DA EMPRESA DE sE CoN§AGRAR HABTTITADA No
PROCEDIMENTO tlClIAIóRP" ÍProcesso: 0002995-95.201 7.8.

Em virtude de tol irreguloridode oro opontodo, obrigo-
se o PrefeiflJro Municipol de Novo Sonlo Bórboro-PR em revisor tol conduto
por si peÍpetrodo, no senlido de imediotomenle concelor o resulÍodo
obtido no oresente orocesso licilolório, reolizondo-se novo pregoo, com o
inÍuito de solucionoÍ os vícios ooui indicodos, sob peno de posterior

nulidode.
A respeiÍo do lemo, eis o pocíÍico posicionomento do

Tribunol de JusÍiço do Eslodo do Poronó:
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ló.0154, órgóo Julgodor: 40 Cômoro Cível; Relolor: Homillon
RoÍoel MoÍins Schworfz; Dolo do Julgomento: 30/0E/2018);

3.2- Portonlo, deve seÍ concelodo o resultodo oblido
noquele pregóo elelrônico Íeolizodo em 02lO612022, desclossiÍicondo-se o
empÍeso vencedoro e sendo dêsiq novo oreqôo. ooÍq o Íim de que

seio enÍim observodo o leqislocóo e o orincíoio conslitucionol do
isonomio, pelos motivos exposlos oci e evidenle nulidode enlóo exislenle
neste procedimenlo odminislrolivo;

4, DOS PEDIDOS E RESUERIMENTOS FINAIS.

AnÍe o todo o exposto, com bose nos disposiçóes
legois, jurisprudenciois e doulrinórios indicodos neslo monifestoçoo
odministrotivo, o SSMRCAR VEíCUIOS LTDA impugno e recorê do Íesultodo
do pÍesênle pÍocêsso licilolóÍio corÍespondente oo Edilol de PÍegóo
Eletrônlco no 2112O22 (Processo Administrolivo no 45120221 ê rêquêÍ o
lmedlolo Íêconhecimênlo do exislêncio de vício, nulidode e ilêgolidode
êntóo nelê pÍêsênle, com o consêquenlê decloroçóo dê nulidode do
resullodo doquele pregóo e o lnevllóvel desclossificoçóo do emprêso
"sEPvoPA M COMÉRCIO E tNDÚSrpta", poÍ §er medido de DTREITO e JUSflÇA;

Acoso o presente pedido noo sejo ocotodo, requer
sejo nolificodo Íormolmente do decisôo, o Íim de tomoÍ os medidos
pertinentes orespeito do lemo ffudiciolizoçóo do queslóo, Íepresênloçôo

iunlo oo TCE, Minislério Público, atc.).

De Aropongos-PR, porq
Novo Sonlo Bórboro-PR, 07 de junho de 2022

{

DEFERIMENTO.

o.dfr

SSMRCAR VEíCULOS LTDA

CNPJ/MF no 35.445.E21 /0001 -l ó

TeÍmos em que, com os i. documentos, j. oos outos, p. r.
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. Solicito parecer jurídico quanto ao recurso interposto pela empresa
SBARCAR VEICULOS LTDA, CNPJ n' 35.445.82110001-16, no Pregão Eletrônico
n'2112022, cujo objeto é a aquisição de um veículo hatch, zero km, para o Gabinete
do Prefeito, conforme documentos anexos.

CORRESPONDÊruCN IruTENruI

De: Pregoeira
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1310612022.

Prezada Senhora,

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine ristina Lud OS antos
P
nan " 012t2022

Rua WalÊedo Bittencourt de Morâes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sania Bárbara
Paraná \4wu'.nsb,pr.eov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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RESPOSTA A IMPUGNAÇÁO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2112022

RECURSO APRESENTADA PELA EMPRESA SSBARCAR VEICULOS LTDA

Trata o presente expediente, de demanda do Setor de Licitações e

Contratos, quanto a análise de recurso interposto pela Empresa

SSBARCAR VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sotr o n"

35.445.821 1O001-16, em face da habilitação da Empresa SERVOPA S.A

COMERCIO E INDUSTRIA, no processo licitatório, modalidade pregão

eletrônico n" 21 12022, que tem por objeto a aquisiçáo de um veículo

Hatch, zero Km, para o Gabinete do Senhor Prefeito Municipal.

DA TEMPE§TTVIDADE:

O recurso foi protocolado em datâ de 07 /06/2022, após a manifestaçáo

imediata da empresa de sua intençáo de recurso, conforme previsâo legal,

portanto obedecido o prazo legal, a mesma se encontra âpta para ser

analisada e julgada.

DAS R.AZÔES RECURSAIS:

Trata o presente expediente de recurso interposto pela Empresa

SSBARCAR VEÍCULOS LTDA, com as sêguintes razões de fato e de direito:

PROCESSO LICITATÓRIO NO 4512022

A Empresa recorrente apresentou suas razôes, alegando a ausência de

apresentação de documentos essenciais previsto em Edital e no artigo 29, ll, da

Lei de Licitações, principalmênte no que diz respeito a apresentaçâo correta e

adequada da PRoVA DE INSCR|ÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES
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ESTADUAL (CIDAD ou SINTEGRA), pela empresa SERVOPA S.A COMÉRCIO

E INDUSTRIA, vencedora do certame.

Mantém exaustiva argumentação, quanto ao suposto descumprimento dos

termos do edital do certame, ê de eventual violaçâo ao princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, pugnando pela imediata inabilitação da empresa

Servopa S.A Comércio e lndúshia.

Face aos argumentos apresentados pela recorrente, faz-se as seguintes

considerações.

Nos exatos termos do edital de licitação, modalidade Pregão Eletrônico no

2112022, no item 08. DA HABILITAÇÃO, assim se exige:

08.2 Quanto à Regularidade Fiscal:

08.3.2 Prova de lnscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal,

se houver, relativo à sede da proponentê, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto ora licitado.

Neste diapasão, observa-se pela documentação juntada pela empresa

vencedora Servopa S.A Comércio e lndústria Ltda, que a mesma apresentou

Declaração de dispensa de alvará de Licença da Prefeitura de Paranavaí, sede

da empresa, que atesta e faz prova de que a licitante possui cadastro municipal,

pertinente ao seu ramo de atividade.

Juntou ainda, todas as certidões neg;rtivas, inclusive junto a Secretaria de

Estado da Fazendo do Paraná, compatíveis com as informaçôes prestadas na

certidáo municipal, demonstrando sua regularidade.

Ainda observa-se que o edital não solicitou especificamente apresentação do

CICAD ou SINTEGRA, como pretende a recorrente, e sim prova de inscriçâo no

cadastro estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
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contratual, o que nos parece suprido com as certidões apresentadas e pela

declaração do Município sede da Empresa vencedora.

Ressalto por fim que o presente parecer tem caráter meramente opinativo, diante

da legislaçáo em vigor, corroborado pelos termos do edital convocatório, sem

nenhum caráter vinculativo na tomada de decisão da Senhora pregoeira e equipe

de apoio, que poderão firmar livremente sua decisâo na presente impugnação,

conÍorme seu convencimento.

Nova Santa Bárbara, 22 dejunho de2Q22.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

A
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DECISÂO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGOEIRA

Ref. Pregão Eletrônico n' 2112022 - Processo Administrativo n" 4512022.

Trata o presente expediente de recurso interposto pela empresa SBARCAR YEÍCULOS

LTDA, CNPJ n" 35.445.821/0001-16, junto ao processo licitatório, modalidade Pregão

Eletrônico n" 2112022, que tem por objeto a aquisição de um veículo hatch, zero km, para o

Gabinete do Prefeito.

O recurso foi interposto contÍa a classificação da empresa SERVOPA SA COMERCIO E

INDUSTRIA, CNPJ n" 76.564.62410013-37, tendo como principal fundamento a ausência de

apresentação de documentos essenciais previsto em edital e no arÍ. 29, 11, da Lei de

Licitações, principalmente no que diz respeito a apresentação correta e adequada da Prova de

Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD ou SINTEGRADA), pela empresa

vencedora do certame.

Mantém exaustiva argumentação, quanto ao suposto descumprimento dos termos do edital do

certame e de eventual violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

DO PEDIDO DA IMPUGNANTE;

Requer a impugnante imediata inabilitação da empresa SERVOPA SA COMERCIO E

INDUSTRIA, CNPJ n' 76.564.62410013-37.

DAS CONTRARAZÕES

Registra-se que transcorrido o prazo legal pa:a apresentação das contranazões, não houve

manifestação da empresa SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ n"

76.564.624t0013-37 .

DAANÁLISE;

Nos exatos termos do edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 21D022, no item

08 - DA HABILITAÇÃO, assim se exige:

08.2 Quarto à Habilitação Jurídica:

Rua WalÍredo Bitlêncourt de Moraes,222, TeleÍone. 43.326ô-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/000'l-60
E-mail: licitacao ânsb.or.gor'.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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08.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,

relativo à sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

ora licitado;

Observa-se pela documentação juntada pela empresa vencedora SERVOPA SA

COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ n" 76.564.62410013-37, que a mesma apresentou

declaração de dispensa de alvará de Licença emitida pela Prefeitura de Paranavai, sede da

empresa, que atesta e faz prova de que a licitante possui cadastro municipal, pertinente ao seu

ramo de atividade.

Juntou ainda" todas as certidões negativas, inclusive junto ao Secretaria de Estado da Fazenda

do Paraná: compatíveis com as informações prestadas na Certidão Municipal, demostrando

sua regularidade.

Ainda observa-se que o edital não solicitou especificamente apresentação do CICAD ou

SINTEGRA, como pretende a recorrente, e sim prova de inscrição no cadastro estadual ou

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, peÍinente ao seu ramo de

atividade compatível com o objeto contratual, o que foi suprido com as ceÍidões apÍesentadas

e declaração do município sede da empresa vencedora.

DA DECISAO;

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa

SBARCAR VEÍCULOS LTDA, CNPJ n" 35.445.821/0001-16 e manteúo a decisão que

habilitou a empresa SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ no

7 6.5 64.624 / 00 l3-3 7, no Pregão Eletrônico n' 2l /2022.

Nova Santa Bárbara,22 dejunho de 2022.

Elaine C tina Ludi osS tos

g()elra

Portaria no 012/2022

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes,222, Têlefone - 43.326ô.8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Biírbara - paraná
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DESPACHO DO PREFDITO MUMCIPAL

Ret Pregão Eletrõnico n" O27/2O22 - Processo Adminlstratiao n"
4s/2O22.

O Prefeito Municipal de Noua Santa Barbaro, no uso de

suas atibuições legais e considerando o contido no Parecer Jurídico e

Decisão da Comissão de Pregão e diante de todo o trdmite processual,

decide pela HABILITACÃO da empresa S.ERVOPÁ SA COIfiDRCIO E

INDASTRIIA, CNPJ n" 7 6. 5 64. 624/00 I 3 -g 7.

Desta forma e comprouando o pleno acatamento ao Art.

3'da Lei n' 8.666/93 em que diz uA llcltação destlna-se a qarantir a
obseruãncla do prlncíolo constítttclono'l dd isonomia. a selecdo da
propostd mals aantaíosd pcrrd a administracão e a oromocão do

desentnlvimento nacional sustentôvel e serâ D rocessada e iuloada

em estrttrr confonnidade com os prtncíoios bdsicos da lesalidade,

da lmpessoalldade, da moralidade, da lqualdade. da publicidade,

da probidade administratitta. da vínculacão do instntmento
conrncatôrio, do iulsamento obietitn e d.os que lhes sôo correlatos."

Cumpra-se na forma da legislação em uigor, publique-se

e amunique as empresas interessadas da presente decisão.

Noua Santa Bttrbara, 22 de junho de 2O22.

:ü;ããil.,, qr
9**

Claudemir Valérío
Prefeito Municipal

Rua WalfÍedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fcne 43. 3266-8r00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbâra
Pamná - lllw.nsb.ôÍ.qov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE NO-r'A SANTA BARBARA

RELATÓRIO

REF: EDITAL DE PREGÁO ELETRÔNICO N'2112022

OBJETO: Aquisição de um veículo hatch, zero km, para o Gâbinete do Prefeito.

01. ABERTURA: às 09h00min. do dia 02106D022, Local nun.bl nl ras.com

\- 02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado:

Diário Oficial Municipal, no dia 17 de maio de 2022.

Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia l9 de maio de 2022.

A integra do edital foi disponibilizada em 17 de n,aio de 2O22.

A data da sessão foi designada para O2106120?,2, portânto, cumpriu-se o disposto na legislação
vigente.

03. EMPRESA(S) QUE§QlIqlqq@B4M) o EDTTAL:

N' NOME DA(S) EMPRtrSA(S) ENDEREÇO E CNPJ

I SERVOPA SA COMERCIO E AV PARANA, n" 1525 - JARDIM TRES MARIAS
INDUSTRIA -PARANAVAI .PR

) NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E AV BRASILIA, n' 2.480 - JARDIM NOVA
SERVIÇOS YORQUE_ARACATUBA - SP

\, 3 SSBARCAR VEÍCULoS LTDA R ANDORINHAS,
ARAPONGAS. PR

n 100 CENTRO

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve pedido de esclarecimento e/ou impugnação relativo ao edital, modelos e anexos.

0s. PARTTCTPANIEG)@IERTAME
N' EMPRESA(S) CREDENCIAMENTO(S)

I SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRTA Eletrônico

2 NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E
sERVIÇOS

Eletrônico

3 SSBARCAR VEICULOS LTDA Eletrônico

Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraês,222, Telefon€ - 43.326G8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: liciracao,ônsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇAO

4s _pfpppstgs dqpryçqq qceilaq e lances finais foram:
CLASSTFTCADA(S) LOTE EMPRESA(S) VALOR(ES)

PROPOSTO(S) R$

sA R$ 83.400,00 R$ 73.000,00

N'

l" Colocada

2" Colocada

1 SERVOPA
COMERCIO
INDUSTRIA

E

1 NOGUEIRA LINS
VEICULOS PECAS E
SERVIÇOS

3' Colocada SSBARCAR
VEÍCULOS LTDA

R$ 83.400,00 R$ 80.000,00

Os lances apresentados constam em Ata

Encerrada â etapa competitiva e ordenada a classificação, a pregoeira procedeu a análise do
documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor propostâ, para verificação do
atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

I

07. HABILITAÇÃO

Prypq494{q Hqli[lado:
LOTE

N'
EMPRESA

HabilitadoI SERVOPA SA COMERCIO E R$ 83.4OO,OO RS 73.OOO,OO

INDUSTRIA, CNPJ n' 7 6.564.62410013-37

A decisão foi comunicada através da própria atâ.

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, a Pregoeira declarou o proponente,
vencedor do certame,

Na própria sessão o proponente SSBARCAR 'r'EICULOS LTDA, CNPJ no 35.445.821/0001-16,
manifestou a intenção de recorrer.

08. JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S) (se houver)

Breve relato dos recursos

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

I,ANCF], FINAL RS

RS 82.990,00 R$ 73.090,00

VALOR
PROPOSTO

RS

LANCE HABILITADO
FINAL RS

Face a apresentação das razões do recurso. a Pregoeira decidiu: Manter e encaminhar o recurso
para iulgamento da autoridade superior.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,febfone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: licíacao'Onsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Resumo da Decisão da Pregoeira e Autoridade superior.

Uma vez analisadas as razões recursais a Pregoeiro comunicou aos interessados o resultado final do
julgamento do recurso.

LOTE(S) EMPRESA
N"

VALOR PROPOSTO RS

RS 83.{00,00

VAI,OR FINAL
RS

RS 73.000.00SERVOPA SA COMERCIO
E INDUSTRIA, CNPJ n.
76.564.62410013-37

0e. CoNSIDERAÇOES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes
do processo licitatório, a Pregoeira emite a seguir seu parecer final.

- Que a contrâtação do objeto constânte do lote adiânte descrito, objeto do Pregão Eletrônico n'
2112022, seja adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste
relatório.

Lote n" I - Aquisição de um veículo hatch, zero km
Proponente: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ no 76.564.62410013-37
Valor global: R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).
Prazo de fornecimento: 30 (trinta) dias.

Nova Santa Bárbara, 22 de junho de 2022.

Elaine Cr tina Luditk dos n

i*5k- \*s.à-
LuiClávi, dos Santos

Equipe de apoio

fl^*"
Patricia de So\rza dos Anjos Siqueira

Equipe de apoio

Rua Walftedo Bittêncourt dê Moraes, 222, Telefone - 43.326ê8100 - C. N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: liciracaorônsb.pr. eor.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

I
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DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após habilitação do
Pregão Eletrônico no 2112022 e, depois de concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou
impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente
ao processo licitatório.

Declaramos, ainda, no que não houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado
pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Nova Santa Bárbara,22 dejunho de 2022.

Elain ristina Lud tos

rra

Portaria no 01212022

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N..95.56'1.080/0001-60
E-mail: ticitacaoânsb-pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Ís,tr, : SAM
Sistemo de Acompanhomento
e Monitordmento de projetos

PàRaNatl§Jôtl

P AtÀ 2019 I 2020

Parecer Processo Licitatório No 202211998

MunlcÍplo : Nova Sânta Báóara
Modalidade : Pregáo

Lote(s) : -.-.- 1 '.'.'
No:.O021l2O22

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo
Licitatório em epígrafe referente a aquisiçáo de veículo e,
considerando a documentação apresentada, emite Parecêr
FAVORÁVEL à aprovação e consequenle homologaçáo do
procedimento, pois o mesmo cumpriu os requisitos
estabelecidos na legislaÉo vigente.

CuÍitiba

Associação :

Escrltórlo Regional :

ConlÍatos da omp.éstimo:
SAM Prorelo N' :

AMUNOP
Esqitório Regional de Londrina
Lote 1==>
27

l{atEna Frontsra Fabro Dlaa Pêdrozo
Advogado

I Docuínênto assinêdo eletrDnicamanls pot Nayàna

202206271

a autenliciclacle êm
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e Monitorumento de projetos

PaiaNact0a0e

AUTORIZAçÃO PARA HOMOLOGAçÃO

TRANSFERÊNclAs voLUNTÁRhs

Í[unlcíplo : Nova Santa BáÍbara
ilodelldad.: Pregâo Nt. I 002112022

Obieto : Lot6 't - AquisiÉo de Ol (um) VEÍCULO HATCH, novo, zero km, potência mlnima de 77 CV (E) e
72 CV (G) e capacidado 5 passageiros.

Lots(s) : 1==> R$ 73.000,00

Tem a presêntê por objetivo autorizar essa Municipâlidade a dar continuidade aos alos administÍativos como

' HomologaÉo do(s) Lote(s) do PÍocesso LicitatóÍio

'Assinatura do Contlato com o(s) Fomocêdor(es) vêncedor(es):

Lote 1 - SERVOPÂ S/A COM. IND

'\ A presente AutoÍização prende-se ao Íato de que. após criteriosa análise do processo licitatóíio por
parte da Assessoria JuÍídica / PARÂNACIDADE, a mesma conduiu que todas as etapas exigidas
pela Lei 8.666/93 e altêraçôes Íoram cumpridas de forma satisÍatória.

Alerlamos a necsssidade da obse.váncia do contido na Lai Comdementar no 101, d€ 4 de maio de 2000
( Leide Responsabilidade Fiscal ), para I efetivaÉo dos atos ora autorizados.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composiÉo financeira:
Lote 01 - Valor Total: R$73.000,00; Rêcursos nâo reBmbolsáveis provenientês da SEDU: R§69.350,00;
Contrâpartida Municipal: R$3.650,00;

Obs.: Não haverá lransÍerôncia voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao MunicÍpio em período
eleitoral, a exceÉo de Íepassês já transfêÍidos antâs deste psríodo.

Cuniba , 2710612022

CaÍlos Massa Ratinho Jr
Govemador do Estado do Paraná

Zucchi
e de Obras Públicas

ü,r

AlEociação : AMUNOP
Escrltórlo Regional : EsqitóÍio Regional de LondÍina

Contr.tos do .mpÍÉstimo :
SA Projeto Nr: 27

r SAM
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AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO N" 2112022

Processo Adm: No 4512022

Objeto: Aquisição de um veículo hatch, zero km, para o Gabinetê do Prefeito.

Credenciaram-se para o pregão 03 (três) empresas. Após a etapa de lances a

pregoeira declarou como vencedora a empresa SERVOPA SA COMERCIO E

INDUSTRIA, CNPJ n' 76.564.62410013-37, com o lote: 1 no valor total de R$ 73.000,00

(setenta e três mil reais). Após manifestação de intenção de interpor recuÍso e

apresentação das razões recursais e contrarrazôes, a pregoeira resolveu manter a

habilitação da empresa SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ n"

76.564.62410013-37, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos editalícios.

O processo foi encaminhado ao PARANACIDADE que emitiu a autorização

para homologação.

lnformo que, esta Comissão efetuou consulta através do site do TCU -

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, no sentido de verificar se a empresa

habilitada não está declarada inidônea para participar de certames licitatórios, conforme

comprovantes anexos.

Não foi possível consultar o Cadastro de Reshiçôes ao Direito de Contratar

com a Administração Pública (TCE Paraná), pois o site está fora do ar.

. Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e

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

N Santa Bá - Pr, 28 de junho de 2022.

ELAINE CRISTI K DOS TOS

Pregoeira - Portaria n" 01212022
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à raáo social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional dâ
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Informa ões da Pessoa Juridica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

rgão Gestor: Portal da Transparência
adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
sultado da consulta: Nada Consta

acessar a ceÍidão 110 ldo stor, cli UI

Orgão Gestor: Poúal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Pârâ acessâr â certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Social: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
J: 76.564.62410013-37

adastro: Licitantes Inidôneos
esultado da consulta: Nada Cousta

UI.oPara acessar a certidâo ori inal no ortal do tor, cli ue

Gestor: TCU

adastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

lno o e UIara âcessar a certidão ori ortal do estor, cl

Gestor: CNJ

ministrâtiva e Inelegibilidade
ultado da consulta: Nada Consta

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Consulta realizada em: 28/06/2022 08:09:43
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de 2017,Lein'13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.

(-



109PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Pregão Eletrônico no zt fzozz

Objeto: Aquisição de um veículo hatch, zero Km, para o Gabinete do

Prefeito Municipal.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JIIRÍDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Juridica, o processo

licitatório Pregão Eletrônico n" 2l/2O22, o qual tem por objeto a
aquisição de um veículo Hatch, zero Km, para o Gabinete do prefeito

Municipal

O edital convocatório já pré definido pelo Paranacidade, previu as

exigências de habilitaçáo, os critérios de aceitaçáo das propostas, as

sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com

fixação dos prazos para entregado bem e as devidas garantias.

Consta no processo, a designaçáo denúe os servidores do quadro próprio,

da pregoeira e equipe de apoio, cuja atribuiçáo inclui, dentre outras, o

recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua

classificaçâo, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do

certame ao licitante vencedor.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos, pela l,ei n" 10.520, pelo Decreto n" lO.O24l2O19 e de

forma complementar pela Lei n" 8.666193, que assim dispõe:

Constou a devida justificaüva da autoridade competente quanto a

necessidade da aquisição e as devidas especificações do bem a ser

adquirido no interesse da administração municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL 110
NOVA SANTA BARBARA

A minuta do edital e do futuro contrâto, passou pela prévia aprovaçáo da

procuradoria jurÍdica do Município, que manifestou no sentido de que o

referido edital já se encontrâva formatado pelo órgáo frscalizador

Paranacidade.

Após a manifestação jurídica, a pregoeira deu início à fase externa do

certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a âpresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a
publicação e a abertura dâs propostas fora observado o prazn mínimo de

08 (oito) dias úteis.

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite legal, com abertura da

sessâo pública pela pregoeira junto ao sistema e plataforma uüliz.ada, e

mediante senha de acesso houve liberação do sistema para liberaçáo de

lances pelos credenciados pâra o certame.

No total, 03 (três) empresas se credenciaram para disputa de lances,

tendo se sagrado vencedora a Empresa Servopa S.A Comércio e Indústria,

ato continuo a empresa SBARCAR Ltda, manifestou intençáo de recurso,

o que procedeu no prazo legal.

Relata ainda a Comissáo Permanente de Licitação que náo pode proceder

a consulta e juntada, do Cadastro de Resúições ao Direito de Contratar

com a Administração Pública por indisponibilidade do sistema do TCE

Paraná, no entânto se procedeu a consulta de Cadastro Nacional de

Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, junto ao TCU, oportunidade na

qual se constatou sua regularidade.

O recurso foi devidamente julgado e indeferido pela pregoeira, mantendo

a empresa Servopa S.A Comércio e Indústri como vencedora do certame,

uma vez que apresentou a documentaçáo de habilitaçáo, e â mesma

atendia na íntegra os termos do edital convocatório, lavrando-se ata da

sessão, aguardou-se análise e manifestação do órgão frscalizador

Paranacidade quanto a homologaçáo do resultado do certame, parecer

processo licitatório n" 2O221 1998.
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Registro, por fim, que a análise consignada neste pârecer se ateve às

questões juridicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, conforme enviado a esta procuradoria

jurídica.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes âo certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser veriÍicada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administraçáo Direta

Municipal.

Nova Santa Bârbara ,28 dejunho de2022.

n Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VAJ,ÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juridico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO" n." 2l12O22,

paÍa que se malifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Sarrta Bárbara, 28 l06 12022.

Elaine tina L dos tos
Pregoeira n" OI2/

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CeÍftro, f 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.ugqy.bt - www.nsb.pr.goy.br



REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO ELETRÔI{ICO NO 2LI2O22

Dar ciência aos inte dos, observados as prescriçôes

legais pertinentes

no
pa1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 -Nova santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb pr'eov'br ' www nsb pr'gov'br
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Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho (06) do ano de

dois mil e vinte e dois (2022), em meu Gabinete, eu Claudemir Valérto, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuiçóes legais, HOMOLOGO o procedimento dâ

Licitação Pregão Elettônico t." 2112022, destinado a aquisição de um veiculo

hatch, zero km, para o Gabinete do Prefeito, a favor da empresa que apresentou

menor preço, sendo elâ: SERVOPA SA COMERCIO E IIIDUSTRIA, CNPJ n'
76.564.624 /0013-37, com o lote: l no valor total de R$ 73.OOO,OO (setenta e

três mil reâis), para que a homologaçâo nele procedida produza seus jurídicos e

legais efeitos.
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IMPR^EI{SA OFICIAL -
Lcl a" 66O, de O2 de
abril de 2o13.
R.rgonrávll pdã EdiÉo:
CrlíIono d. ahrQldo

I - Atos do Poder EÍecutivo
Ediçé,ot 224412022-1011 - Data 2810612022

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PRrcÃo ELETRÔIUCO N" 2Ll2O22

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e

vrnte e dois (20221, em meu Gabinete, eu Claudemir Valêrio, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

t)letrônico n," 2112o22, destinado a aquisiçâo de um veículo hatch, zero km, para o

Gabinete do Prefeito, a favor da empresa que apresentou menor preço, sendo ela:

SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ n" 76.564.624/0013-37, com o lote: 1 no

valor total de R$ 73.OOO,OO (setenta e três mil reais), para que a homologaçáo nele

procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais
pertinentes.

Claudenlr Valérlo
Prefeito Municipâl

EdiçÀc: 224412022102ll - D atâ 28t06t2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 25/2022 - sRP

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte ê dois (20221, em

meu Gabinêtê, eu ClaudêmiÍ Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o

procêdimento da LicitaÉo Pregão Eletrônico n.o 25/2022, destinâdo ao registro de preços para eventual aquisição de

materiais de expediente, maleriais esportivos, materiais para aÍtesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama, mesa,

banho e outros, pra suprir âs necessidades das Secretarias Municipais, a favor das empresas que apresenta:'am

menores preços, sendo elas: SHEILA PRISCILÂ CASTELHONE DE DEUS, CNPJ n'41.'157.706/000149, com os

Iotes: 3, 20, ?4,25,28,29, 31, 38, 39, 55, 73, 77,78, 82,84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 't01, 1O2, '103,'104, 106,

109, 110,112,12',t, 128,129,131, '132, 142,185, 195, 197, 2.t5,2.t6,224,22s,231,2M,246,247,263,308, 331, 333,

334, 335, 336, 342, 348, 350, 354, 355, 379, 385 e 408 no valor total de R$ 90.228,64 (noventa mil e duzêntos e vinte

e.oito reais e sessenta e quatÍo centavos). COi,ERCIO OE L|NHAS E LAS SANTA ROSA LTDA., CNPJ

n" 08.574.064/0001-08, com os lotes: 6, 19,43,47,76,143,221,222,243,269,274,275,313 e 373 no vator rotat dê

Olárlo Ollcial ElêtÍônlco do ,{unlclplo do Nova Santa Báôara
Rua: Waltuo 8ítsírcouÍr dê MoÍâê§ n'222 - Cento

Fon€/Far: (43) 3266-81m
E{ail: diaíiooficial@nsb.pr.gov.br / pmrrsb@íIsb.pr.sov.bÍ

Sits: ww!í.nsb.pr.gov.bÍ

E.lição Nó 2214 - ,\ova So,úa Bótbtru, Pqrt ná. TERÇrl-FEIR.1, 2E de JUNIIO de 2022

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova §anta Bárbara Paraná



115

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataÇão da empresa

SERVOPA SA COMERCIO E II{DUSTRH, CNPJ t" 76.564.62410013-37, com o

lote: 1no valor total de R$ 73.OOO,OO (setenta e três mi1 reais). Tudo de

conformidade com â presente Licitaçáo na modalidade Pregão Eletrônico n."

21120.22.

Nova Santa Bárbara,29 12022.

L

Cla

Rut\\IalfigdoBittencoutdeMoraesn" 
222, Cenho, t 43.3266.8100, x - 86.2s0-000 Nova santa Bárbara'

r\ur' !! s'r!!'- -"' 
Paraná ' B 'E-maiis - licitacao@nsb or'sov br ' www'nsb Dr'qov br
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CONTRATO DE FORNECIN{ENTO

CONTRATO N" 4612022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

QUE ENTR-E SI CELEBRAM O MLTNIChIO DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA NA
FORMAABAD(O:

O MIJNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, situado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
n" 222 - Centro, CNPJ 95.561.080/0001-60, a seguir denominado CONTRATAIITE, neste ato
representado por seu(a) Prefeito(a) Senho(a) Claudemir Valério, portado(a) da cédula de

identidade R.G. n' 4.039.382-0 SSP/PR, CPF n' 5ó3.691.409-10, e a empresa SERVOPA SA
COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ n' 76.564.624/0013-37, localizada na Avenida Paraná, no

1.525 - Jardim Três Marias, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por sua procuradora, Sra. Anya Susanne Voswinckel Celestino,
portador(a) da cédula de identidade R.G. N'890.742-0 SSP/PR, CPF n" 802.389.989-91, residente
na Rua Rockefeller, n' I .l 18 - Bairro Rebouças - Curitiba - PR, firmam o presente contrato nos
termos da Lei Federal n' 8.666/93 e alterações posleriores, pela proposta da contratada datada de
02/06/2022, e nas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo Do CoNTRATO

O objeto do presente contrato é o fomecimento do seguinte equipamento: Veículo hatch - lote no I .

Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e

ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser
apresentados manuais completos de operaçào e manutenção detalhados.

Parágrafo Único

\- A CONTRATADA se declara em condições de entÍegar o objeto em estrita observância com o
indicado nas Caracteristicas Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico no

21 12022, que é parte integrante deste contÍato.

CLÁUSULA SEGUNDA. Do vALoR

O valor global para o fomecimento do objeto deste contrato é de RS 73.000,00 (setenta e três mil
reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA. DoS RECURSos

As despesas com o fomecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da
dotação orçamentária 02.001.04.122.0030.2002.4.4.90.52.00.00 - 181 e
02.00r.04. 122.0030.2002.4.4.90.52.00.00 - I 82.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FORMÂ DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção

do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscaVfatura do equipamento
fomecido e documentos p€rtinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no
protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condições e forma de apÍesentação:
a) nota fiscaVfatura com discriminação resumida do equipamento fomecido, número da licitação,
número do contrato, não apresentaÍ rasura e/ou entreliúas e esteja certificada pelo técnico
responsável pelo recebimento;
b) termo de recebimento proüsório.

Parágrafo Único

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Nova Santa Bárbara- CNPJ n'
95.561 .080/0001-60.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRÁZO DE FORNECIMENTO E DA PRORROGAÇÃO

. O prazo de fomecimento é de 180(cento e oitenta) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro

Somente seú admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência exDressa do
P.{RANACIDi\DE nos casos previstos em lei, especialmente quando

a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do
CONTRATANTE;
b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fomecimento;
c) atos de terceiros que interfiram no prÍrzo de fomecimento ou outros devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE;
d) por motivos de força maior ou caso foÍuito, entÍe outros, desde que tenham influência direta
sobre o fomecimento do objeto contrâtado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente justificadas

1- e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as pàrtes em relação ao contrato.

Parágrafo Terceiro

Ficando a CONTRATADA temporâriamente impossibilitada, total ou parciâlmente, de cunprir
seus deveres e responsabilidades relativos ao fomecimento, deverá esta comunicar ejustificar o fato
por escrito para que o CONTRATANTE tome âs providências cabíveis.

Parágrafo Quarto

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o diÍeito de rescindir o presente
contrâto e contratar o fomecimento do equipamento com outro fomecedor, desde que respeitadas as
condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer
reivindicaçâo, pleito ou reclamaçâo.

2
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CLÁUSULA SEXTA. DO PRÂZO DE VIGÊNCIA

O presente contÍâto teÉ vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. contados a paÍir de sua

assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) assegurar o fomecimento do objeto, cumprindo Íielmente a forma disposta no Edital e demais
documentos pertinentes;

b) cumprir com os encargos rabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade,
incidentes sobre o objeto deste contÍato;

c) fomecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12

(doze) meses, e oferecer treinamento(s) para operação do sistema (se necessário);
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no

próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina
própria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transpoÍe,
locomoçâo, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita
solução do problema;

f) após o período de garantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas do
Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutençâo
e Assistência Técnica no Estado do Paraná, bem como gaÍantir a disponibilização, se necessário,
de peças;

g) assegurar durante o peíodo da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia,
pelo prazo minimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações, substituições
e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem
como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operâção, sob pena de
aplicação da penalidade prevista no edital;

h) manter as condições de habilitação;
i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, disponibilizado no link
lrJtps://oaranainterativo.pr.gov.br/placas

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS NÁO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nâs mesmas

1- condições contrâhJais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 2570 (vinte e

cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do
PARANACIDADE.

CLÁUSULA NoNA-Do RECEBIMENTo Dos BENS

O equipamento entregue serâ recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s)
para tanto, o qual verificará:
a) o atendimento das especificações contidas nas CARACTERiSTICAS TÉCNICAS, exigidas e
apresentadss pela CONTRÂTADA;
b) a consistência e a exatidão da Nota FiscaUfatura, apresentada em duas vias.

Parágrafo Único

O equipamento só será recebido definitivamente depois de ceÍiÍicado pelo(s) técnico(s), a ser{em)
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designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as

especificações conridas nas CARACTEÚSTICAS TÉCXICAS.

CLÁUSULA DÉCIMA. DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhumâ pôssoa, fisica ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ANTICORRUPÇÁO

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na

foima a saber:

a) multa de 5%o (cinco por cento) do vâlor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o
cumprimento das obrigações. A multa incidira a cada novo periodo de 30 (trinta) dias de atraso
em relação à data prevista para o fomecimento;

b) multâ de l0%o (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigaçôes contratuais;
c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto
contratado, apresentâr documentação falsa, ensejar o retardamento do fomecimento do objeto,
fraudar a entÍega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa;

d) declaração de inidoneidade por pràzo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o
disposto no Art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DA APLICAÇÃo DAs PENALIDADES

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ac procedimento administrativo cabível, para

apuraçâo dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado
dos atos a serem realizados.

Parágrafo Único

A autoridade competente poderá, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DÂ RESCISÃO

4

As paÍes declaram conhecer as noÍrnas de prevenção à com.rpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n" 8.42911992), aLei rf 12.84612013 e seus
regulamentos, se comprometem que parâ a execução deste contrato, neúuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer
espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

\- 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
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O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelação judicial, sem direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, nos
seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em pârte o contrato;
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por

CONTRATADA;
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir;
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fomecer o objeto do presente contÍato.

Parágrafo Único

parte da

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento
administrativo cabível, com prévia notiÍicação ao contratado de todos os atos a serern realizados. A
rescisão do contrâto, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a
apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRÁTUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus teÍmos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e

pareceres que instruem o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÔES

Será incorporada a este confato, mediante TERMOS ADITMS, qualquer modificação que venha
a ser necessária durante a sua vigênciâ.

Parágrafo único

As alteraçôes contratuais devem ser precedidas de anuência expressa do PARANACIDADE, salvo
as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ Do RECEBIMENTo E DA GEsTÃo Do CoNTRAT0

O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a) Cristiano de Almeida,

1- designado pela Portaria no lll/2021.

O gestor do contrato é o (a) Sr(a) Cristiano de AlÍneida.designado pela Portaria no lll/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - Dos CAsoS oMlssos

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DAS CoNDIÇÔES GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas
incorridas com viagens, hospedagem, transpoíes e refeições, decorrente do objeto deste contrato.
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cLÁusuLA vrcÉslul - Do FoRo

As paíes contrâtuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da

Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio
da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRÁ - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e contratadas, firmam as paÍes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as

testemunhas presentes ao ato, a Íim de que produza seus efeitos legais.

Nova Santa Bárbara, 29 de junho de2022. I
ulaudemlr vateno 0ffi

CONTRATANTE

€).oe

Anya Susanne Voswinckel Celestino

CONTRATADA

..l

Testemunhas: 9*^o
nGnó Pj.*S3.b5-6

l^-:" f k- " X". '-r-'\*
RGn"-\\.rrro.gr& \

6



2910612022 0A:13 E-mâil de lsmweb - Soluçóes para lntemet - Ao íiscaldo contÍato n'4612022 - Veículo

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.bÊ§ ismWeb
,l ri

Ao fiscal do contrato n" 4612022 - Veículo
1 mensagem

Sêtor de Licitaçôes - Profêitura Munlcipal de Nova Santa Báôara <licitacao@nsb.pr.gov.bp
Pâra: cristiano-almeida@hotÍnail.com.br

29 de junho dê 2022 08:13

Segue anexo cópia do contrato n" 4612022, decorrente do Pregão Eletrônico No 2112022, Íirmado com
a empresa SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ n" 76.564.62410013-37, cujo objeto é a
aquisição de um Veículo hatch, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o
cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Art,

Elainê Cristina Luditk dos Santos
Selor dê Licitações e ContÍatos
Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa
TeleÍonê/ Whatsapp (43) 3266{114

2 anexos

Fl 46 2022 - Contrato Pregão 2í 2022 - SeÍvopâ-assinado.pdf
" 305K

ff Caractêísticas tócnicas do veículo.pdf!J 949K

https://marl.googl€.corÍrmaiuu/o/?ik=14635'14b4d&view=pt&search=a &perínthid=thrêad-a703AÍ{33379629353436087&simpt=msg-a%3Aí19061 . 111

122

Bom dia,



Llcltaalo

Regão 21t2022 & 17tO5nO22

2582 46/20». - Sn,l.AM 462022
thiao ó vt@a F a 6 v,gqaa Fin cb $9 atuêti2&

29t06t2022 2&m.t2023
húcio eb da# Fin cb sú4A Fn 6 etâ úaizta
29t16t2022 25t12r2022

Credor

SERVOPA SA CO{IIERCIO E II.f,)T§TRÂ 43292-0

17pcb@taD'tá,ia

76.564.6241001$37

JARDní ]ÊE i,tARIAS

Ad,c, AgeÊia Cdb
AV PARAI{A 1525, O

l.lova EspeÍança/PR

Claisific.çào dr dêspoaa

CEP

87704-100 4430458888

02 Aecutúo itunicipal

02.001 Gabinete do ftef eito

04.122.0É30.2002 i/hnutençáo do Gabinete do Refeito

4.4.90.52.52.00 VáaJ1-95 96 çaç[9 rvtCÀNCA

182 00776 Transferências Voluntárias Hlblicas Estaduais

Do &ercicio

RS 75 000 00

Válo. €ípafEdo

RS 69.350,00

R!5.650,00

Out.âs iníoímaçrões

Hisiórico

üEi CNPJ: 955610E0000160 lE:
End6Éço: Ruâ waííêdo BílencouÍt de i,loraes, 222 - Cenlrc CEP: 66250000

Foner (43) 32664100 Fax: illêsmo

NOTA DE EMPENHO

Município de Nova Santa Bárbara - PR
123

cidade: Nova sânla 8áôaía

Ordinário 29t06t2022 757 13181't90912022

9483 Veiculo hatch, zero kn, para o Gabinete do freÍeito

Cerüdáo de Regulardade Fiscal Unificada RFBPGFN

Certifbado de Regulardade do FGTS - CRF

Marcâ UM Quântidâde Vâlor Valor lotal

volkswagen UN 1,0000 69.350,000 69.350,00

mF6.82Br.6A6F.73CD
202206 1 30cÉ.7 337 95047 68

19t10t2022
12tO7 t2022

FornE de pagaÍEnto: Bnate 5 dias úteis após a überaçao do recurso
Localde entrega RIJA WALFREDO BITTE}.COURT DE i'ORAES 222 - SECRETARA DEA DÀ{N}STRAÇÁo

l^LNtTA OE SOLUA ÀL!!EDÀ
CcntadÍ - CRC: 04605

VALATO

Sê do â.rd d

CódiEo Nomo

Cêítidão



Llcltação

Êegâo 21DO22 de 1710512022

§q.áoa Ccrúdo Mnro
2fi2 46n022 - Sa'LAt'fr 46.2022

hiao 6 re'üa Fúnú vjgqaa Fin6ig ahàizxb
29t06t2022 2üc6'12023

tabo cb a'e.* Fin6 aaq* hn6 o'. atudirú
29t06t2022 25t12no22

Ctedoí

SERr'OPA SA COII/IERCIO E INDL§TRA 76.564.6241001937

JARDÍ\, TRE À,IARAS

Br@ A*Êiâ Cüta

43292-0

AV PARAI\IA 1525, O

lbva Esperança/PR

Cl.Éiflc.çâo d. d€3p6a

CEP

87704-100 4430458888

02 Becutivo [tunicipal

02.001 Gabanete do ReÍeito

U.122.@30.2@2 Í\ranutenção do C€binete do ReÍeito

4.4.90.52.s2.00 VÚf,JLOS DE TRAÇÃO irECÀNEA

181 00501 Receitâs de Alienaçôes de Ativos

Do Exercício

RS I470 0C

Vád €.rp..r@
RS 3.650,00

R$ 4.820.00

Outra8 lníormações

rEi
CNPJ:95561080m0160 lÉ:

EdeÍêço: Rue WalíÉdo Bittemouí de lloíâ€s. 22 - Cêntío CEP: 86250000 Crdado: Novâ Sânte BáÍbaÍa
Fooe: (43) 326ê8100 Fex: l/lesmo

NOTA DE EMPENHO

t2{árbara - PRMunicipio de Nova Santa B

1908t2022 Ordinário 29t06t2022 756 13181

9483 VeÍculo hatch, zero kn para o Gabinete do Êefeito

CeÍtidâo de Regula.iJade Fscal Unificada RFSPGFN

Cêrüficado de Reguhrilade do FGTS - CRF

volkswagen UN 1.0000 3.650.0000 3.650.00

D6F6 B2}I 6A6F 73CD

2022061 300473379504768
19t10t2022
12t0712022

ForrÍE de pagarEnto: Er ate 5 dias úteis após a liberaçao do recurso
Locâlde entÍega: RLn WALFREDO BÍITEI€OURT DE I/PRAES 222- SECRErAM DEAUVTN§ÍRAÇÃO

LALNITA D€ SOLUA ALMEIDA

cd'taô. - cRc: 04605

C'idlgo l{omo Ouantld.dê
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PODER EXECUTIVO

ffim
IMPRINSA OFICIAL-
Lel n'66O, de 02 de
abrtl de 2O13.
R!.DoGavel pê|. €dléo:
Ctisnoâode Àln id.

'
Ediçào'. 224512022-1011 - Oata 2910612022

EXTRATO DO CONTRA'r-O N" 46/2022+MNSB

CONTRATANTE: Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, com sede à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n' 222 - Centro, inscrilo no CGC/MF no 95.56'Í.080/0001-60, neste ato represêntado pelo (a) Prefeito (a) Municipal,
r pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Claudemir Valério, portador da Cédula de ldentidade RG n" 4.039.-182-

u.iSP/PR e do CPF/MF no 563.69í.409-10, e

CONTRATADA: SERVOPA SA COMERCIO E INOUSTRIA, CNPJ n' 76.564.62410013-37 ,localizada na Avenida Paraná,
n' 1.525 - Jardim Três Marias, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná.
OBJETO: Aquisição de um veículo hatch, zero km.
VALOR: RS 73.000,00 (setenta e três mil reais). As despesas com a execuÉo do objêto deste Contrato corÍêrão a conta
02.001.04.122.0030.2002.4.4.s0.52.00.00 - í81 e 02.oo1.04j22.0030.2002.4.4.90.52.00.00 - í82.

PRAZO DE ENTREGA: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de iunho de 2022.
FOFO: Comarca de Sáo Jerônimo da Sena, Estado do Paraná.

cLAITDEMÍR vALÉRIo

Prefeito ltunicipal

Edicão: - Oala 2910612022

EXTRÂTO DA ATA DE REGISTFO DE PRECO N." 54/2022 - PMNSB
REFERENTEAOPffi

OBJETO - Registro de preços paÍâ eventual aquisição de n:ateriais de expediente, matêriais êsportivos, matêriais para

artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama, mesa, baoho e outros, pra suprir as necessidâdês das Secretaías

Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 2910612022 a28/062023.

BENEFICARIA DA ATA: SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916

CNPJ sob no. 41.157.706/000149

Rua Bemardo Sarmento, 103 - CEP: 86380000 - Bairro: Jardim ltália, AndiríPR
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

Olárlo Of,cial Elotrônico do Uunlclpio do Noya Santa Báóara
Rua: Wâhêdo Bittêítcou4 d€ Ílr0i'àê3 n'222 - ContÍo

FondFâr ((3) 326H100
E-mâll: diáíiooncial@nsb.pr.!ov.br / pmnsb@Ítsb-pr.gov.br

Silêi wrw.Bb.pr.gov.bí

Poraná. QUÁRTÁ-FEIR/|,29 de

ITENS

Diário Oficial Eletrônico
Municipio,de Nova Santa BárbaÍa - PaÍaná

No.va Santa BáÍbara, 29 de junho de 2022.

Lote Item do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

le
Ínedidâ

Ouantidade Preço
unitiírio

)reço total
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PREFEITURA MUNICIPAL 126
NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO

6yelernôNrco ( ) PRESENcTAL

N' í.'-' I á.ttâ.:

N' ESPECTFTCAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo OK

2 Ofício da secretaria solicitando ex
J Prefeito pedindo abertura do processo ôk
4 Estimativa de preÇos o(

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ôt(
b Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaçâo) ôt(
7 Licitaçáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) ')r
B Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) â(
o AutorizaÇão do PreÍeito para abertura OK

10. Pedido de Parecer Jurídico do edital OK
11. Parecer Juridico (Edital) §|(
12 Extrato do Edital o'Á
13 Edital completo §(
14 Publicações (Diário Oficial Eletrônico do Município. Em alguns

casos: Diário da União/ Diário Oficial do Estado). o(
15. Publicação Mural de Licitação (TCE)
16. Proposta de preÇos e documentos de habilitaÇão oÁ
17. Ata de abertura e iulqamento UK
18. Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇáo) o/..
19. Parecer Jurídico (Julgamento) o(
20. LicitaÇão ao Prefeito (Homoloqaçâo) o(
21 Homologação do Prefeito Oí(

Publicação da Homologação (Diário Oficial Eletrônico do
MunicÍ io) 0É

23. Ordem de con tratação oí'
24. Contrato ov
25. Publicação do extrato do contrato (Diário Oficial Eletrônico do

Muni io) oÉ

zo. Cópia do contrato ao Íiscal OÉ

RuÀ Walfredo Bittencoun de Moraes n'222- Cenrro, Fone 43. 3266.8100, CEp - 86.250-000 Nova Santa
Bátbara. Paraná - E-mail - licitacao a nsh.or.eov.br - s_\r s nsh nr pov hr

5.

22.
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRôNIC O N" 21 12022

Aos 30 dias do mês de juúo de 2022,lavrei o presente termo de encerrÍImento do
processo licitatório Pregão Eletrônico Lo 2l/2022, registrado em 17105/2022, qte
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 0l ao no 127, que corresponde a este termo.

l.u \\*,, \* -r,-1"
-LüigffAtu dasSantos

Setor de Licitações

Rua WalfrEdo Bittencouí de Moraes n' 222, Cenúo, Fone 43. 326ó.8 | 00, CEP - 86.250{00 Novâ Santa BáÍbara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - r,rr,rrw.nsb.pr.eov.br

*


