
001PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

t
Processo Administrativo n.o'17 12019

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo caminhão com
coletor de resíduos recic!áveis.

DATA DA ABERTURA: Dia 0310412019, às 14h00min.

DOTAÇAO:
DoTAÇÕES
Exercíci
o dá:.'
despeg
a .: .

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte..
de
recursô

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2019 1200 05 002.1 8.541.0170.2013 0 4.4.90.52.00 00 Do Exercício

2019 1205 05 002. 1 8.54í.0 17 0.2013 748 4.4.90.52.00 00 Do Exercício

VALOR MAXIMO: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil
reais), sendo RS 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil
reais) o valor do repasse e R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor
da contrapartida do IMunicípio.

Rua Walfredo Bittencourt de l\4oraes, 222, Íeleíone - 43.3266-8100 - C.N.P J. N." 95 561 .080/0001-60

E-mail: licitacaoiinsb.nr eov.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná
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* NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empreqos.

ESTADO DO PÂRÂNÀ

No 003/2019

Dala:0410212019

PARA: Secretaria de Administra/Licitação

ASSUNTO: Sol de abertura de licitação

Mediante autorização do Secretário de Obras do Trabalho e

Geraçâo de Emprego, solicito a abertura de processo licitatório para aqursição de um

caminhão coletor no valor de R$ 290.000,00 conforme convenio n' 106/2018, o qual

será de uso da coleta seletiva através do programa 'RECICLO PARANA convenio

com o INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

Atenciosamente,

ptfut4,
osé RobeÉo Godoy u
as, do Trabalho e Geração de Empregos

AssinaturaNome
Recebido por )Ll t,.,'t tlJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, ){ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail- licitacao(ânsb.pr.gor,.br - \!:!\:\\. nsb. Dr.go\. br
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

AUTORIZACÃO

Autorizo o municipio de NOVA SANTA BÁRBARA a licitar o conjunto coletor através do

Programa'RECICLO PARANÁ', convênio com o INSTITUTO DAS ÁCUAS oO PAF{ANÁ, de

acordo com as especificações êm anêxo.

Obieto Valor Ação

AquisiÉo de '1 (um) conjunto coletor

para coleta seletiva.

R$ 290 000,00 lmplantaÉo de desenvolvimento de

ações que visem a implantaÉo de

serviços adequados de coleta e

destinaçáo final de materiais recicláveis

e outros resíduos.

Cu iba, 13 de no mbro de 2018

a d Ap Borghetti
G a fa

/

Vlra Rezen

Diretor Presidente

lnstituto das Aguas do Paraná
Recebi em 13/11/2018

ito (o) Municipol

r\*

Palácio lguaçu - Praça Nossa Senhora de Salene, s/n - Centío Cívico 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400
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AüI,IASPARA]tIA
lnstituto das Águas do PaÍaná

Espêcificações técnicas dos caminhões e coletores para coleta seletiva:

OBJETO QTDE VALOR
uNrrÁRto

LOTE 1 - CAMINHÃO

cAMtNHÁo Novo/ zERo HoRAs, coM cApActDADE DE pBT No MiNtMo
1O OOOKG E CMT DE NO M|NIMO 11,sOOKG, RODADO DUPLO NA TRASEIRA,
COM SISTEMA DE FREIO OE SERVIÇO E ESTACIONAMENTO COM
ActoNAMENTo A AR, porENctA MÍNIMÂ DÊ 155 cv E ToRouE DE No
MíNtMo 60 MKGF. ENTRE Etxos NÁo tNFERtoR A 3.sooMM. cAMBto DE No
MlNtMo 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE stNcRoNtzADAS, suSpENSÁo
DTANTETRA coM MoLAS DE PERFTL pARABóLrco E TFÂSE|RA sEMr
ELíPIcAS OU PARABÓUCA,

01 í64 020.00

LOTE 2 - CoLETOR DE LIxo RECICúvEL
coLEToR DE RES|DUoS REcrcLAvErs. FABRrcAoo soBRE cHÂssr EM
AcÇo ESTRUTURAL "LNE2B", coM ÊMBoLo DE DESCARREGAMENTo
TRACIONADO POR DUAS CORRENTES LATERAIS LIVRE DE CONTATO COM
A CARGA. coM DEpóslTo pARÁ ARMAZENAMENTo DE CHoRUME oE No
MiNIMo 50 LITRoS, DoTADo DE REGISTRo oE ABERTURÂ E

FECHAMENTo. coM DEpósrro PARA o TRANSPoRTE DE óLEo DE
FRrruRÂ uILrzADo DE No MlNrMo 2oo LrrRos, DorADo DE REGrsrRo
DE ABERTURÂ E FECIiAMENTo. coM DEPÓSIo EM BoRRAcHÂDo PARA

o ARMAZENAMENTo DE vrDRo DE No MiNrMo 1Bo LrrRos, coM oALHAS
supERroRES PARA coNDUÇÁo DE ÁGUA PLUVTAL ATE o soLo, coM
PLATAFORMA TRÁSEIRA FIXA. DOTADA DE SISTEMÂ DE AMORTECIMENTO
PARA APOIO AOS TRABALHADORES OA COLETA, COM SISTEMA LINEAR
DE coMpAcrAÇÃo / AcoMooAÇÃo Do Lrxo, DE FoRMA ouE A CARGA
NÁo SEJA vtsuAltzAoA euANDo oA coLETA. coM posstBtLtDADE DE
CARREGAMENTO MANUAL DA PRÂÇA DE CARGA, AUTOMATIZADO PARA
coNTAtNERS oE FERRo pAoRÃo DE 1.20M'; coM ALÇAS LAÍERA|S E

FRoNTA|S DE SEGURANÇA pARÂ Dots TRABALHADoRES, coM CÀMARA
DE RE coM UMA CÂMARA INTERNA coM CARREGAMENTo E

DESCARREGAMENTO TRASAEIRO DE INFRAVERMELHO PARA
VISUALIZAÇAo DA CARGA, o SISTEMA ELÉTRICo oEvER SER 12V
AFxAÇÁo oE ARTE E LoGoMARcAS DEVER sER DE AcoRoo coM o
MooELo oEFrNroo. AS MEDTDAS MiNTMAS DE CADA UNTDADE DEVEM sER:
ALTURA MÍN|MA TNTERNA 1 450 MM: LÂRGURA MiNTMA |MIERNA r 900 MM;
coMpRrMENTo MiNtMo ExrERNo rorAL Do EoutpAMENTo s.540 MM;
cApAcTDADE oE AcoMoDAÇAo DE CARGA 31; cApAcTDADE DE
coMpAcrAÇÁo 4:1 ou supERroR; o voLUME LrvRE PARA CARGA DEVER
sER DE No MlNrMo 1o,oo M. o FABRTCANTE DEVE possutR côDtco N|EV
cóDrGo UNTvERSAL DE TDENTTFTcAÇÁo Do FABRTCANTE soBRE CHASST).

01 125 000,00

§\i
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AGUASPARAI{A
lrdrhrt) da8 &rs do Peaná

PARANA
GovERNo Do EÍADo

CONVÊNIO I06/2018 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DAS ÁCUNS DO PARANÁ
AGUASPARANÁ; E O I'UNICIPIO DE NOVA
SANTA BÁRBARA, VISANDO A IMPLANTAçÁO
DE ARRANJOS MUNICIPAIS ADESUADOS DE
COLETA SELETIVA,

No dia 26 de.junho de 2018, o INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ -
AGUASPARANÁ, doravante denominados simplesmênte AGUASPARANÁ, neste eto
representado pelo Diretor-Presidente IRAM DE REZENDE, inscrito no RG 13.212.084-
6, E NO CPF NO 868.032.398.53 E O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
doravante denominado simplesmente MUNICíPlO, neste ato representado pelo
PreÍeito Municipal ERIC KONDO, celebram, com amparo na Lei Estadual no

í5.608/2007, normas gerais prêüstas na Lei Federal no 8.666/1993 e Autorizaçáo
Govemamental através do Decreto 7784/2017, o presente Convênio mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste convênio é auxiliar o MUNIcíPlo no desenvolvimento de açôes que
visem a lmplantação de serviços adequados de colêta e destinaçáo Íinal de matedais
recicláveis e outros resíduos, atÍavés de aÉes de êducação ambiental, do apoio a
associação de catadores e disponibilizaçáo de equipamentos para coleta seletiva e
reciclagem, de Íorma a atender as diretrizes definidas na PolÍtica Nacional de
Res[duos Sólidos, através da Lei Federal no 12.305/2010.

Parágrafo Único - As eções de saneamento ambiental deverão ser [ealizadas de
acordo com o disposto no Plano de Trabalho em anexo, parte integrantê deste
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor total do convênio será de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais),
sendo: R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), pelo ESTADO, atÍavés do
AGUASPARANÁ, e R$ 3.OO0,OO (três mil reais) como contrapaÍlida pelo MUNICÍPIO,
o qual utilizará os recursos repassados para a aquisiçâo dos equipamentos previstos
no plano dê trâbalho em anexo, a ser depositado na conta bancária especlflca pa
este fim, mantida pelo MUNICIPIO em Banco Oficial. ,1

/

ta

,,t
Rua Santo Antonio, 239 - Rebouças, Curiüba - Paraná

CEP 80.230-120 - Fone'. 41 321Y7 00 - Fax: 3213-4800
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AGUA§P[RATA
lnsühJb dâs ÁgJas do PBÍané

PARANÁ
GoVERNo Do ESTADo

Aguas do Paraná, que determinará a
responsável, procedendo ao registro de inadimplência do MUNICiPIO.

CLÁUSULA QUARTA - DA GLOSA OAS DESPESAS
É vedada a utilizaçào dos recursos repassados e pactuados neste CONVÊNIO, em
finalidade diversa da êstabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este
lnstrumento. bem como no pagamento de despesas efetuadas antenor ou
posteriormente ao periodo de vigência acordado, ainda que em caráter de
emergência.

PaÉgrafo Único - Os recursos deste GoNvÊNlO não poderão ser úilizados para:
a) realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou coffeção

monetária, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
b) rêalizaçáo de despesas a título dê taxes de administraÉo, gerência ou similar;
c) pagamento de gratificaçáo, consultoria, assistência ou qualquer espécie de

remuneração de pessoal ou similar.

CúUSULA QUINTA. DA RESTITUIçÃo DE RECURSoS
Quando da conclusão do obieto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinçâo
deste lnstrumento, o mUNICÍP!O, no prazo máximo, impronogável, de 30 (trintã) dias
contados a partiÍ do pagamento do fomecedor, sob pena de imediatá instauraÉo de
tomada de contas especial do respgnsável, é obrigado a recolher à CONTA Do
AGUASPARANA, mediante depósito identificado:

a) o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, deverá
ser feito em depósito em conta corrente no Banco do Brasil, onde será
informado pelo lnstituto das águas do Paraná a conta a s€r depositada,
posteriormente enviando ao AGUASPARANÁ, via e-mail o comprovante do
depósito, bem como a lustificativa do moüvo da devolução, anexando tais
documêntos a prestaÇão dê contas;

b) o valor total transÍerido atualizado monetariamente, acrescido de juros legais,
na Íorma da legislação aplicável aos débitos pra com a Fazenda Estadual, a
partir da data de recebimento, nos seguintes casos:

1. quando náo for executado o objeto da avença;
2. quando não for apresentado, no prazo exigido, a prestação de contas

finál ou, evôntualmente, quando exigida, a prestação de conta parcial;
3. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da

estabelecida neste CONVÊNlO.
c) O valor coÍrêspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos
ou impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais;
d) O valor correspondente enke a liberaÇão do recurso e a sua utilizaÇão quando
não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ou ainda que náo tenha
sido feita aplicação.

CLÁUSULA SEXTA. DAS OBRIGAçOES

| - constituem obrigaÇôes do Áe UAspnRluÁ:

Rua Santo Antonio, 239 - Rebouç€s, Curitiba - PaEná
CEP 80.230-120 - Fone: 41 3213-4700 - Fax: 32134800

r\\ .,rç
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AGUASPARATA
lndiulto das Ág-EB do hrâná

PARANÁ
GOVERNO OO EsTADC

a) Repassar os recursos objeto do presente instrumento em parcela única no
valor total de RS 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais) nos prazos e
forma estabelecidos no plano de trabalho em anexol

b) Efetuar e Fiscalrzação dos serviços, contratados pelo MUNICíPlO, restntos aos
discriminados no Plano de Trabalho em anexo;

c) Efetuar a prestação de contas da parte que lhe couber, nos termos e na Íorma
do exigido pela lnstruçáo Normativa no 61/20'í 1 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná;

ll - Constituem obrigaçõês do MUNICIPIO:

a) Contrapartida Municipal: R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem depositados em
única parcela em março/2018. Em coníormidade com o art. 30 da Resolução
003/2006 do TCUPR;

b) Desenvolver, campanhas de conscientização da populaçáo acerca da
importância da coleta seletiva e da reciclagem;

c) Apoiar a criaçáo de coopêrativas ou associaçóes, visando a integraçáo dos
catadores junto ao Programa Municipal de Coleta Seletiva;

d) Contratar a aquisição dos equipamentos mencionados na Cláusula Primeira do
prêsente termo e conforme plano de trabalho de recursos em anexo, mediante
regular processo licitatório aprovado pelo lnstituto das Aguas do Paraná ou,
caso seja desobrigada desta formalidade legal, obedecer os princípios
aplicáveis à administração pública por meio de processos de compra que
comprovem a observância dos princÍpios da moralidadÊ, impessoalidade, da
economicidade, da isonomia, da eficiência e da eÍicácia, nos termos do art. 18
da Resolução 28/201 I ;

e) Arcar com todos os custos e despesas decorrentes do local a ser
disponibilizado para instalação da unidade de processamento dos materiais
recicláveis, o qual poderá ser alugado, bem como com o combustivel, a
manutenÉo dos equipamentos, um motorista para o veiculo de coleta e de um
agente público para acompanhar o desenvolvimento das atividades do projeto;

Q Responsabilizar-se pela eficiência e qualidade na realizeÉo dos serviços
relacionados no Plano de Trabalho;

g) Permitir o acesso da fiscalizaçáo do AGUASPARANA as informaçóes e ao
desEnvolvimento dos serviços de limpeza pública objeto deste Convênio e
discriminados no Plano de Trabalho, objetivando a liberação dos repasses de
recursos.

h) realizar a prestaçáo de contas da utilização dos valoÍes repassados nos termos
e condiçóes exigidas pelo SIT - Sistema lntegrado de Trânsferências, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCUPR, conforme exigência da
Resoluçâo no 4612014 e da Instrução Normativa no 61/2011, ambas do
TCE/PR; ,//.3

4fiRua Sânto Antonio, 239 - Rebouças, Curitiba - Paraná
CEP 80.230-120 - Fone: 41 32134700 - Fax: 32134800

r\\ *
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AGUA§PARAilA PARANA
Instr'tuto das fo*ras do Paraná

GOV€RNO OO EsÍADO

prêservar todos os documentos originais relacionados ao termo de
transfeÍência em local seguro e em bom estado de conservaÉo, agrupados
êm um procssso individual especÍfico pâra este termo de lransferência,
mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas pelo prazo de í0 (dez) anos
após a aprovação do convênio pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
observadas as regras exigidas pelo paÍágrafo único, do art. 20, da lnstrufro
Normativa no 61/201 1 do TCUPR;
providenciar a abertura de conta bancária específica para o recebimento dos
ÍeCUTSOS financeiros previstos no presente termo, em Banco oÍicial,
preferencialmente no Banco do Brasil S/A.
Adesivar o equipamento adquiÍi-do, objeto do presente convênio, conformê arte
fornecida pelo AGUASPARANA.
lníormar o AGUASPARANÁ a data da inauguração/entrega do objeto do
pres€nte Convênio, com antecêdência mÍnima de 05 (cinco) dias.

i)

i)

k)

r)

CúUSULA SÉT|MA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O pÍesente convênio terá prazo de execução de 10 (dez) meses e prazo de vigêncie
de 12 (dozê) mesês, @ntâdos a partir da data de sua assinatura, podendo ser
pronogado Ínedlante a celebração de tenno aditivo.

ParágraÍo Único. A prorrogação do convênio ora celebrado deverá ser realizada
dentro do prazo de vigência do mesmo.

cúusuLA otrAvA - DA ALTERAçÃo
As cláusulas deste ajuste poderão ser alteradás, mediante a formalizaÉo de termo
aditivo, devida e previamente aceito e iustiÍicado por todas as partes convenentes.

ParágraÍo Único. para quê possa ocoÍÍer as alteÍações mencionados na caput,
deveÍá ser coÍnprovada, por parte do município, a execução de etapas anteriores
descritas no plano de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESqSÃO
O convênio poderá ser denunciado unilateralmente por qualquer uma das partes,
mediante prévia justiÍicativa escrita, hipótese em que será observado o disposto no art.
145 da Lei Estadual no 15.608/2007, bem como poderá ser rêscindido por mutuo
acordo das partes, dêsde que ocoram circunstâncias tais que enseiem tal meio de
extinÉo.

CLÁUSULA DÉCIMA - t}o ACoMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O AGUASPARÂNÁ acompanhará e fiscalizaÉ este convênio por intermédio do
sêrvidor público estadua! §r.I4!§tino Lgllto- qqqo, inscrito em Registro Geral sob o
no 890.652-1, que preencherá e encaminhará à equipe de Coordenação dos Trabalhos
relatórios mensais descíÊvendo o andamento do convênio e, ao final do aiuste, emitirá
parecer acerca da realizaÉo satisfatória do seu objeto

1.'!-'. I

-{

,L

dt
Rua Santo Antonio, 239 - Rebouças, Curitiba - PaÍaná

CEP 80.230-120 - Fone: 41 3213*4700 - Fax: 32'13-4800
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PARANA
GOVÉRNO DO EsTADO

çLÁtlgrr-sp-61irapp@
Proíbem-se expressamente as possibilidades de pagamento de taxa de administraÉo
ou outras formas de remuneraÉo a qualquer das parles convenentes e de transpasse,
cessão ou lransferência a terceiros da execução do obieto destê convênio.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃo
A publicaçáo do extrato do prêsente convênio no Diário Oíicial do Estado do Paraná
deverá ser providenciada pelo AGUASPARANÁ ate o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

cúusul-A DÉcttrtA TERCE|RA- oos cAsos oMlssos
Para a soluçáo dos casos náo regulados pelas cláusulas deste convênio ou por suas
partes integrantês, serão aplicadas as disposições cablveis da legislaçáo em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO
As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -
Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questóes oriundas do presente convênio.

E, por assim haverem convencionado, as parte3 Íirmam, juntamentê com as
testemunhas abaixo, o presente instrumento em ume única via para que produza seus
legitimos efeitos.

,lli
\l
s\

'/
i/

E REZE
Dirotor PÍesidente do I da

Águas do Paraná

Testemunhas:

í ) Nome:_
GPF:

2) Nome:
GPF:

\ .-*-
NPE
n*ituto

lc ONDO
PreÍeito M VA SANTA

A

Rua Santo Antonio, 239 - Rebouças, CuÍitiba - Paraná
CEP 80.230-120 - Fone:41 32134700 - Fax: 3213-4800
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0410212019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando a
aquisição de um caminhão com coletor de resíduos recicláveis, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para a abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Kondo
Prefeito Municipal

I
!,:

Éltc

/'l

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 8 43. 3266.8100, = 
- 86.250-000

Nova Sânta Bárbara. Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

*- NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 04 l02/2019.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Âquisição de um caminhão com coletor de resíduos
recicláveis.

Senhorita Contadora:

Tem esta a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orÇamentária para a aquisição de um caminhão com coletor de
resíduos recicláveis, conforme solicitaçào do Sr. José Roberto Godoy,
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, em atendimento
ao Convênio com o lnstituto das Águas do Paraná, num valor máximo
previsto de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mi1 reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Ate nciosamen

Elaine C uditk s Santos
Setor de Licitaç S

Rua WalÍiedo Bittencourr de Moraes n'222. Centro, I43.3266.8100, -'-; - 86.250-000 Nova Sanla

Bárbara, Paraná - E - E-urails licitacaolànsb pr.gov.br - urv*.nsb.pr.uov.bJ



PREFEITURA MUNICIPAL 412

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710312019

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à corlespondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 0410212019. inÍ'ormamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a aquisição de um caminhão corn coletor de resíduos recicláveis,
conforme solicitação do Sr. José Roberlo Godoy. Secretário de Obras. do Trabalho e Geraçào
de Empregos. em atendimento ao Convênio com o Instituto das Águas do Paraná. num valor
máximo previsto de RS 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária e

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
002 DepaÍamento de Meio Ambiente;
18.541.0170.2013 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente;
4.4.90.52.00.00 000 - Equipamentos e Material Pemanente; 1200; 1205.

Sendo o que se apresenta para o rnomento

Atenciosamente.

i--)
Laurita de So âmpos
Contadora/CRC s096to-4

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266-8100, >I - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - *rv*.nsb.pLgQ!,ú

-
r \,lli,
tü{_.tj:
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coRRESPoNDÊncta tnteRrue

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0710312019

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. José Roberto
Godoy, Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, solicitando a
aquisição de um caminháo com coletor de resíduos recicláveis, em atendimento ao
Convênio com o lnstituto das Aguas do Paraná, num valor máximo previsto de R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil rears) e informado pela Divisão de Contabilidade
da existência da previsão orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
002 - Departamento de Meio Ambiente;
18.541 .0170.20 í3 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente;
4.4.90.52.00.00 000 - Equipamentos e Material Permanente; 1200,1205

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídrco acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

E laine ristina kd s Santos
or e Licitaçó

Rua \\'alfÍedo BittencouÍt de \íoràes. 2ll - Cep. 86250-000 - Fonc, Éa\ (0li ) 1166.8100 - ('.1\.P.J. \." 95.561.080/000 I -í.0

E-maili licitâcào a r) sh or !ov.hr - \or a Santa Ilarbara - I)araDii
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PARECER JU RíDICO N9 025/ 2019

Assunto: Aquisição de caminhão com coletor de resíduos recicláveis/Co nvên io

Águas Paraná.

Solicita nte: Departamento de Licitação

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para aquisição de veículo tipo caminhão com coletor de resíduos

recicláveis, conforme correspondência da Secretaria de Obras, do Trabalho e

Geração de Empregos.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação de

serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art. 37,

XXl, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública...". Corroborando com isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei

8.666/93, mais conhecida como Lei de Licitações.

Meritoriamente, a presente contratação, salvo entendimento em contrário,

poderá ser levada a efeito pela modalidade, PREGÃO p referencia lmente

eletrônico, por se tratar de recursos de convênio, do tipo menor preço, à luz das

disposições constantes da Lei ns 10.520, de 2OO2, c/c Lei Federal ns 8.666, de

1.993 e Decreto ns 5.450, de 2005, conforme dispositivos abaixo transcritos, vez

que os padrões de qualidade são objetivamente definidos pelo edital, mediante

especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se de bem comum "...cujos

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
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edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos: Lei ns 10.520,

de 2OO2 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos

termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade de licitação

denomínada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras

providências. "Art. 1e Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos

deste artígo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificaçôes usuais no

mercado."

Decreto ns 5.450, de 2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para

aquísição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Art. 4e. Nas

licitações para aquisição de bens e serviços com u ns será obrigatória à modalidade

pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. §1e. O pregão

deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada

inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-

nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as

seguintes características como sendo as principais da modalidade e que nos faz

crer no acerto e legalidade da escolha realizada pelo Órgão Consulente, veja: l)

destina-se á aquisição de bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor

estimado da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de

licitação; lll) só admite o típo de licitação de menor preço; lV) concentra todos os

atos em uma única sessão; V) conjuga propostas e lances durante a sessão; Vl)

possibilita a negociação entre o pre8oeiro e o proponente que ofertou o menor

preço; Vll) é um procedimento célere.
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Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor

preço Bera economia financeira; b) desbu rocratizaçã o do procedimento

licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair

inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem

suas propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Em uma leitura desatenta, pode-se inferir que a escolha da modalidade licitatória,

ficaria à mercê da d iscricio na ried ade do Administrador, no entanto a escolha da

modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta escolha é ato

vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir de observá-lo, sob

pena de responsabilidade.

Diante das considerações aclma, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços

ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação

minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, preferencia lm e nte

na forma eletrônica, por se tratar de recurso de convênio, a medida está de

acordo com Decreto 5.504, de 5 de agosto de 2005, que determinou essa

obrigatoriedad e. A regra é a mesma aplicada aos órgãos do Governo Federal:

deve ser utilizada, prefere n cia lmente, a modalidade eletrônica e a opção pelo

pregão presencial deverá ser justificada.

Sendo decisão consolidada do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: "

Utilizacão opcional do pregão presencial em vez do eletrônico quando não se

tratar de aquisição de bens e servicos através de recursos provenientes de
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transferências voluntárias federais ou estaduais. Possibilidade: É possível a

utilização opcional do pregão presencial na aquisição de bens e serviços quando

não houver transferência voluntária da União ou do Estado, cabendo ao

Município regulamentar a Lei 70.52O/O2, atendendo as peculiaridades locais, nos

termos do art. 30, le ll, da Constituição da República, devendo apenas obedecer

as normas gerais impostas pela União, sem a o brigatoried ade, portanto, de seguir

a regulamentação da União disposta no Decreto Federal ne 545O/2OO5."

Portanto, para adoção da modalidade pregão presencial, torna-se necessária a

prévia justificativa da autoridade competente.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara,07 de março de 2019

, ,l'"rr-
Carmen Cortez Wilcken

Procu radora Jurídica
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CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empreqos.

N.031/2019

Data: í 3/03/20í 9

PARA: Secretaria de Administra/Licitação

ASSUNTO: Sol de abertura de licitação

Mediante autorização do Secretário de Obras do Trabalho e

Geração de Emprego, solicito a abertura de aquisição de um caminhão coletor no

valor de R$ 290.000,00 conforme convenio n" 106/2018, o qual será de uso da

coleta seletiva através do programa "RECICLO PARANA', convenio com o
INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA. Deverá ser feito através de um Pregáo

presencial, (sendo que há no estado mais de três empresas que comercializam este

produto, desta maneira fazendo melhor uso do dinheiro público.)

Atenciosamente,

)d,^»
José Roberto Godoy

Secretário de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

Recebido por
atura

l,l ,r. L1_1
Nome

Cr'- I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - r.rr,lry.nsb-Dr.gov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNÂ

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçâo sob a modalidade de PREGÁO PRESENCIAL t" 9l2o1-9, que tem
por objeto a aquisição de um veícu1o tipo caminhão com coletor de resíduos
recicláveis, normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 l07 l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 2l106l1993,
Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal no 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697, de 2\ l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n' O80/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe- se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 15l03l2Ol9

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitação para as

,/

N it/'
tl. *onoo

Prêfeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100. E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1510312019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n' 9i2019, cujo objeto a aquisição de um veÍculo tipo
caminhão com coletor de resíduos recicláveis, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n' 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C stina itk d s Santos
Setor de LicitaçÕe

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes n" 222,CenÍo,I 43.3266.8100 E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.u€qy.bt - www.nsb.pr.gov.br
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Processo Administrativo np 077 /2019

Pregão Presencial ns 009/2019

Objeto: AquisÍção de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos

recicláveis.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ns OO9/20t9, o qual tem por objeto a

aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos

recicláveis.

O pregão é regido pela Lei ns 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, e,

subsidiariamente, a Lei nq 8.665/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns 1,0.520/2002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigênclas de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

específicações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no ínciso ldeste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licÍtação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente desígnará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legaÍs e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação da secretaria municipal de obras, que

fará uso do veículo, e para qual foi destinada o referido recurso do

convênio firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e o lnstituto

das Águas do Paraná, após o departamento competente procedeu a

pesquisa de preços, a fim de formar diante do que determina a legislação

parâmetros para compor os preços máximos do veículo a ser adquirido e

da despesa total a ser provisionada, o setor contábil indicou dotação
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orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a procuradoria

jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no caso pregão

em sua forma eletrônica, por se tratar de recursos de convênio para

aquisição do bem, orientando que caso houvesse posicionamento da

autoridade superior pela adoção de pregão presencial, deveria a mesma

ser devidamente justificada pelo setor solicítante e finalmente a

autorídade competente determinou a continuidade do processo e

elaboração do ed ita I convocatório.

Denota-se que a minuta do edital seguiu ate o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns 70.520/2002, do

Decreto nq 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei nq 8.666/93, optando-se

a Administração pela modalidade pregão em sua forma presencial,

conforme Correspondência Interna ns O3l/2019, da Secretaría de Obras,

do Trabalho e Geração de Empregos.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedímento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ns 10.480/2002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
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ser verifícada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

É o pa recer.

At iosamente

I

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoría J uríd ica

IL

I

at)

v

1
w b
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AVTSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 912019
Processo Administrativo n.o 17 12019

Objeto: Aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de
resíduos recicláveis.

Tipo: Menor Preço, Por Lote.

Recebimento dos
03t04t2019.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 03/0412019, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mi! reais),
sendo R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais) o
valor do repasse e R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da
contrapartida do Ít/unicípio.

lnformações Complementares: Poderá ser obÍrdas em horario de
expediente na Prefeitura Alunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1810312019.

Marco An Assis Nunes à-aaa-
0i -60

re tro ,rdo

"t i-1)
Portaria n" 080/2018 Jr

Ê *I
§

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, = - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - nurv.nsb plgq!=bf
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PREGÃO PRESENCIAL NO 9/2019
Processo Administrativo n.' 17 12019

Sênhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e
a sua êmprêsa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-mail
licitaçaq@nsD.pr.sov, br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificaç ões ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame itatório.

Marc de Assis Nunes
goerro

Porta a n" 080/20í 8

0 ?6

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n'222, Centro. 8 43. 3266.8100. :a - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.eov.br - u.rvrv.nsb.Dr.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 9/2019
Processo Administrativo n."'l.7 12019

Objeto: Aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos recicláveis.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e deseja
ser informada de qualquer alteraÇáo pelo e-mail ou
pelo tel/ fax

, aos I t2019

Cerimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, ){ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - Ç - E-mail nsb r v.br - rv*rv.nsb.Dr.gov. br
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pnecÃo PRESENcTAL No 9/20í9
Processo Administrativo n."'l.7 12019

ABERTURA DA L|C|TAÇAO

Abertura: Dia 03/04/20í9, às í4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às í 3h30min, do dia 0310412019.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por Lote, que
será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 3í .05.05 e, subsidiarramente, pela
Lei 8.666, de 21.06.93, para aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de
resíduos recicláveis, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, do Trabalho e
GeraÇão de Empregos.

No dia 03/04/20í9, às 14h00min, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, silo a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, BaiÍo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita a
abertura do certame, sendo quê as empresas participantes deverão apresentar envelopes
fechados e indevassáveis até às í3h30min. do dia 03/04/20í9, contendo documentos e
proposta assinada por seu representante legal, no Setor de LicitaÇões da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

1. OAS COND|çÕeS Oe PARTTCTPAçÃO

1 .'l . Poderão participar desta Licitação empresas.
a) cujo ramo de atividade seja compatÍvel com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no Pais e que satisfaçam as condiçóes desle Edital e seus
Anexos.

1.2. Não serão admitidas nestâ licitação:
a) empresas cujo objeto social náo seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que
seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissoluÇáo, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

2. DO OBJETO

2.í. O objeto da licitaÇão é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, na
aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos recicláveis, conforme
especificaÇões e condições estabelecidas no Termo de Convênio no 106/2018 - lnstrtuto das
Águas do Paraná - AGUASPARANÁ e neste Edital e seus anexos.

2.2. O equipamento a ser ofertado/entregue deverá atender rigorosamente a quantidade e
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exigências técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo l)

3.1 . As despesas
orçamentária:

3. DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

4. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias úteis anterior à

data fixada para a realizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.
4.1 .1 . A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da
empresa, número do CNPJ, telefone, endereÇo eletrônico e fac-símile para contato, devendo
ser protocolada no Setor de LicitaÇões da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no

endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às í2h00, e das 13h00 às 17h00, ou

encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao(Ansb. or.oov. br
4.1 .2. Cabeé ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaçóes interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos
prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnaçáo contra o ato convocatório, será
designada nova data paru a tealizeçáo do certame.

5. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
5 1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deveráo ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara -
Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia O?lO4l20í9, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

0
)0

I'

DOTAÇoES
Exercíci
ode
despe§
a

eonta :":,.

da .. r. t-.,:'

déspe§;
a-

F..uneional programática Fonte lNatureza da
de loespesa
recurso 

I

Grupo da fonte

2019 1200 05.002. 1 8.541 .017 0.2013 o h49052oooo Do Exercício
2019 1205 05.002. 1 8.54í.0170.2013 748 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

ENVELOPE N'Oí - PROPOSTA OE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 9/2019
EN/ELOPE NO 02. HABILITAçÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 9/20í9

.2. Não será aceito Í e a artici o de licitante retardatárioa

considerado este, aquelê quê aprêsentar os envelopes após o horário êstabêlecido Dara

Nova Santa Bárbara, Paraná - -4 - E-mail - itacao nsb r ov.br - urrv. n s b. pr. go v. b r
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, comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M. de Nova
Santa Bárbara

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a Íormulação de propostas e para a prática dê todos os demais atos inerentes
ao certame.

6.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE CREDENCIAMENTO
com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

6.3. Na hipótese dos itens 6.1 ou 6.2, o representante deverá apresentar o Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas altêrações, ou consolidação, devidamente
registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por aÇões,

acompanhado de documentos de eleiçáo de seus admrnistradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

6.4. Caso o Licitante tenha oreenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não haverá
necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de Habilitação.

6.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identrficar-se mediante a

apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite

a conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

6.6. Será admitido apenas í (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

6.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

6.8. A não apresentaÇáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no presente

certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele não poderá

apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação em nome da mesma na sessão do pregão,

inclusive interpor recursos.

6.9. Concluída a íase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos rêquisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO lll
do presente Edital.

6.9.1. No caso da sua não apresentaçáo, a declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo

constante do ANEXO lll.
6.9.2. Na hipótese de a licilante não envrar representante para a sessáo, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaçáo, no Envelope 1 - Proposta de Preço,

sob pena de não conhecimento da sua proposta. 
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6.10. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que
dispóe a Lei Complementar Federal 12312006.
6. í 0.1 . Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar no 123106, deve
apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através do seguinte documento:

a) CeÉidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme modelo do ANEXO lX do presente Edital.

6.11. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

7. DA PROPOSTA
7.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e
as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV).

7 .1 .1. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

7.1.2. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇões contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) Identificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitaçáo;
c) Descrição completa e detalhada do objeto da licitação, em conformidade com as
especificaçõe s contidas neste edital e em seus anexos. A não indicaçãq da lltlAFCA do
produto implicará na dêsclassi ficacão da emoresa, face à ausência de informacão
suÍiciente para class!Íiçaçéa dê pIap
d) Preço unitário ofertado, não podendo o valor unitário do item da proposta ultrapassar o
valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
í) Prazo de entrega de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da autorrzação de
fornecimento emitido pela Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias após entrega;
h) Data e assinatura do proponente.

7.1.3. A não aprêsentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na

desclassificação da proposta;
8.1 .4. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,

bem acondicionada, para que não soíra danos;

8.1.5. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
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alternativa do arquivo digital;
7.1.6. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preÇo ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficaáo a cargo da
futura contratada;
7.í.7. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificaçóes exigidas;
7.1.8. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitaçôes/Pregões, onde também encontram-se disponiveis
o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
7.1.9. A Proposta de PrêÇos lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE n" 0'l;
7.1.10. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: PÂzo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimenlo; Forma de Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova Santa
Bárbara se reserva o direito de verificar as iníormaçôes sobre a qualidade e característica dos
produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias ln /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissáo de
relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da
licitante e os demais custos mencionados nas Especificaçôes, constantes do ANEXO l,

necessários ao completo fornecimento do objeto, licitado.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAÇÃO
8. í. No envelope lacrado N'2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos relacionados
para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão da imprensa oficial, os quais
serão examinados pela Comissào de Licitação.
8.í.1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado
no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade
pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
8.2. Documentos matrilfilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante
responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço respectivo.
8.2.í. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
8.2.2. Se o licitante responsável pela prestaÇão dos serviços Íor à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
8.3. Prazo de validade dos documentos:
8.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura da
sessão públicâ deste Pregão Presêncial.
8.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo
período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

9. DA HABILITAÇAO
9.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9. 1.1 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de cerlidáo /
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
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federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
lributários relalivos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de
substituiÇão, e às contríbuiçôes devidas, por lei, a terceiros;
9.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos ./
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da leii
9.1 .3. Prova de regularidadê fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos --
Municipais da sede da proponente, medianle apresentação de Certidão Negativa de Débito ou
Certidão Posrtiva com eíeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

9.1 .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, --
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econômica Federal - CEF.
9.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a -
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil,

9.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNOT), nos termos do r'
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de
maio de 1943.

9.2. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
9.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7" da
Constituiçáo da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o inciso V
do art.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo

ser utilizado o modelo do ANEXO lV.

9.2.2. Documento declarando que o licitante não Íoi declarado inidôneo para licitar ou -
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo do
ANEXO V.

9.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitidf
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO Vl.

9.2.4. Declaração de não parêntesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante

legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

9.2.5. Declaração de Treinamento, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X

9.3. PARA COMPROVAÇÀO DA CAPACTTAçAO TECNTCA;

9.3.1 . Comprovação dê aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo

empresarral.
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9.4. Os documentos de habilitaçâo poderáo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgáo de imprensa
oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

9.5. As certidóes e/ou certificados obtidos vie lnternet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

9.6. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.

9.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

9.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
debito, e emÍssão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

9.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contrataçáo, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edrtal, sendo
facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance segurnte aos já convocados para

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente
de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabrlidade
estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

9.9. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo

estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

9.í0. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manler-se na vigência do contrato

10. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
10.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA

e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

10.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas

presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessâo e anunciará as empresas que

apresentaram envelopes.
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10.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem 6

- DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na
declaraçáo de que cumprem as condiçóes de habilitação, subitem 7.9 deste Edrtal e após,
encamlnhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e
protocolos.

10.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiáo em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

10.5. A desclassif icação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar
da fase de lancês verbais.

10.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

í 0.6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
10.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
í0.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
10.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois
poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
10.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergêncra entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

10.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

10.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preÇos iguais, será realizado sorteio
para determinaçáo da ordem de oferta dos lances.

10.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de MENOR
PREçO apresentado para a taxa de administração a ser cobrada pelos serviços a serem
prestados e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão

íazer lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do vencedor.

10.í0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9, poderão

os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e

sucessivos, quaisquer que sejam os preÇos oíerecidos.

10. '1 1 . Os lances deverão ser Íormulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço;

10.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenÇão do Último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

í0.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
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licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances

10.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro veriÍicará a aceitabilidade do melhor preço
oíertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.

10.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

10.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço, Por Lotê ofertada, o Pregoeiro procederá
à abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condiçóes de habilitaÇão
fixadas no item 8 - oA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAÇÃO e item
I - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

10.í7. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

í0.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem í 1.í7.

í0.19. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oÍêrta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

í 0.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preÇo vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

í 0.21 . No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitaÇão apresentada por

licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do

débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeitos de negativas, desde
que observado o contido no item í 0.9 deste edital.

10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante

será habilitada e declarada vencedora do certame.

10.23. Seráo inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAçÃO e item I - DA HABILITAÇÃO. deste Edital.

10.24. No pEza !e 0'úum) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante declarada

vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valo res devidamente aiustados

ll
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í0.24.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
10.24.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudrcada, sendo convocado para apresentação de planilha
o segundo colocado.

í0.25. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para análise
mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais seráo
posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos partrcipantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

10.26. Havendo suspensáo dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02 (dois)

dias úteis de antecedência, o dia, hora e locâl em que serão reiniciados os trabalhos, ficando
cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaÇão direta, por meio
eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

10.27. À licitante que trver sua proposta desclassiÍicada, e não manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

10.28. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇAO apresentados
pelos demais licitantes, até a execução definitiva dos serviços licitados. Após inutilizará os
mesmos.

10.29. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presêntes.

í1. DA ADJUDICAçÂO E DA HOMOLOGAÇÂO
í 1 .1 . No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por Lote,
desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital.

11.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

1'1 .3. Após a declaração dos classríicados e náo havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente,

submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

1í.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitaÇão submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os

procedimentos de adjudicação e homologação.

í2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifêstar, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do regrstro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,
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consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro

12.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
Íicando os demais licrtantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começaráo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

í2.3. Os recursos interpostos às decisôes proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4" da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade competente,
devrdamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis.
12.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçóes do site
www. nsb. pr.qov. br.

í3. DO CONTRATO
13.1- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitaçáo;

13.2- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o

contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançôes cabíveis.

í 3.3 - O contrato terá vigência de ate 180 (cento ê oitênta) dias, entrando em vigor logo após
a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa, nos termos
do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

í4 - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

14.1. Executar o objeto contratado, coníorme as condições prescritas no presente rnstrumento
e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposla e no Anexo I deste
Edital;

14.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa
anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

14.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, de acordo com as

especificaçôes constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus anexos.

í4.4. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou

morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitaÇão,

isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

í4.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais e

comerciais, resultantes da execução do contrato;

l3
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14.5.1 . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e
comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato;

14.6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a
execuÇão do objeto da presente licitação, atendidas todas as exjgências legais pertinentes, tais
como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas
na legislação especíÍica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam
e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente
responsabilizada;

14.7. Custos relativos a deslocamento, para transporte dos profissionais, seráo por conta da

Contratada, observada as normas de seguranÇa do trabalho e de trânsito, não cabendo
nenhum ônus à Contratante;

í4.8. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem

competirá dêliberar a respeito, toda e qualquer situaÇão anômala no decorrer da execução do
objeto da presente Iicitação.

í5. OO VALOR

15.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 290.000,00 (duzentos ê noventa
mil reais), conforme Anexo I - Termo de Referência.

15.2. A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas as condiçóes de
habilitação e qualificação exigidas na licitaÇão (artigo 54, inciso Xlll da lei no 8.666/93)

16 - DO PAGAMENTO

í6.1. O pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do equipamento, mediante

apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Attva da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas

alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.212lí99í, às

contribuições instrtuÍdas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros

e Certificado de Regularidade de SituaÇão lunto ao FGTS;

í7 - DAS PENALIDADES

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua pÍoposta, náo celebrar o conttato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida paru o cename, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, licará impedido de
licitar e contratar com a União, Esúados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos srsÍemas de cadastramento de fornecedores a guê se
refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuizo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - wurr .nsb.pr.gov.br
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í7.í - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas
as seguintes penalidades:

í7.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no cerlame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

17.1 .2- Deix de manter a proposta (recusa injustificada para contratar), suspensão do direito
de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10/o sobre o valor
total do empenho);

17.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passÍveis de correÇão durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;

í7.1.4- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atêndido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas
nestê edital e na legislação inicialmente citada;

17.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçóes da contratante, pela

contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicralmente.

17.3 - O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,

devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO

18.'í. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataÇão, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaÇão ou

na execuÇão de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificaçáo ou omissão dos íatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitaÇão ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
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afetar a execuÇão do contrato;

e) "prática obstrutiva". (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer
declarações falsas aos representantes do organismo financerro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegaçóes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cu.la

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeçáo.

18.2. Na hipótese de financiamênto, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por pÍazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
Íraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um

contrato financiado pelo organismo.

í 8.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o lrcitante vencedor, como condição
para a contrâtação, deverá concordar e auloÍiz que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

19 - DISPOSTçOES FTNAS

í 9.1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaÇão, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciêncra aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (ârt.49 da
Lei Federal 8666/93).

19.2 - Quaisquer dúvidas, iníormaÇões e esclarecimentos sobre esta licitação seráo prestados
pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone: 43-
3266-8100 ou por e-mail: licitacao@nsb. or.qov. br. O horário para atendimento é de segunda a
sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17.00 horas.

í9.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.

19.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente nas
Leis Federais 8666/93.

í9.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos que
orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do rêspectivo contrato administrativo.
Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposiçóes legais acima
especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou
divergêncras encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacaoânsb t ol.br - u.unr,.nsb pr.gov. br
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19.6 - A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

20. sÃo pARTES TNTEGRANTES DESTE EDITAL:
20.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
20.2. ANEXO ll- Modelo da proposta;
20.3. ANEXO lll - Modelo de Declaraçáo (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação),
20.4. ANEXO lV - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
20.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de ldoneidade,
20.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaraçáo de Fatos Impeditivos;
20.7. ANEXO Vll - Modelo de Credenciamentoi
20.8. ANEXO Vlll - Modelo Declaração de Não Parentesco;
20.9. ANEXO IX - Modelo Declaração comprobatória de enquadramento como Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte;

20.í0. ANEXO X - Modelo Declaração de Treinamento;
20.1 1 . ANEXO Xl - Minuta do Contrato.

2í. DO FORO

21 .1 . Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta

licitação.
Nova Santa Bárbara, 1810312019.

Elic Kondo
Prefeito Municipal

Marc ode is Nunes

s tro

Portar 080/20í 8

o G o
Secretário Munici do Trabalho Gera o de Empregos

ti,
:tí

t,

I
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PREGAO PRESENCIAL NO 9/20í9

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto e Valor Máximo

1 .1 . A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta para a Administração, na

aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos recicláveis, conforme
especificaçôes e condições estabelecidas no Termo de Convênio n" 106/2018 - lnstituto das

Águas do Paraná - ÁOURSpnReruÁ, de acordo com as caracterislicas descritas neste Termo

de Referência e demais anexos.

2. ESPECIFICAÇOES DOS SERVIÇOS/ PREçO ESTIMADO

LOTE: 1

Item Codigo
do
pr.oduto/
sêrviço

Nome do prod uto/serviço Otde Unid Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8389 CONJUNTO COLETOR PARA
COLETASELETIVA. Caminhão
novo / zero horas, com capacidade
de PBT no mínrmo í 0.000k9 e
CMT de no mÍnimo 11.500k9,
rodado duplo na traseira, com
sistema de freio de serviço e
estacionamento com acionamento
a ar, potência mínima de 1 55 CV e
torque de no mínimo 60 MKGF.
entre eixos não inferiores a
3.500mm. Cambio de no mínimo 5
marchas a írente e uma marcha ré
sincronizadas, suspensão dianteira
com molas de perfil parabólico e
traseira semi elípticas ou
parabólicas.
Coletor de resíduos recicláveis,
fabricado sobre chassi em aço
estrutural 'LNE28', com embolo de
descarregamento tracionado por
duas correntes laterais livre de
contato com a carga, com depósito
paÍa atmazenagem de chorume de
no mínimo 50 liúos, doátf de'- d
registro de abertura e fechamento,
com depósito para transporte de
óleo de fritura utilizado de no
mínimo 200 litros, dotado de
registro de abertura e fechamento,
com depósito de borrachado para

í,00 UN 290.000,00 290.000,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - çq.rv.nsb.pr.sov.br
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o armazenamento de vidro de no
mínimo 180 litros, com calhas
superiores para conduÇáo de água
pluvial até o solo, com plataforma
traseira fixa, dotada de sistema de
amortecimento para apoio aos
trabalhadores da coleta, com
sistema Iinear de compactação /
acomodação do lixo, de forma que
a carga não seja visualizada
quando da coleta, com
possibilidade de carregamento
manual da praça de carga,
automatizado para containers de
ferro padrão de 1,20m3, com alças
laterais e frontais de seguranÇa
para dois trabalhadores; com
câmara de ré, com uma câmara
interna com carregamento e
descarregamento traseiro de
infravermelho para visualizaÇão da
carga. O sistema elétrico deve ser
12V. Afixaçâo de arte e
logomarcas deve ser de acordo
com o modelo definido. As
medidas mínimas de cada unidade
devem ser: Altura mínima interna
í.450mm; Largura mínima interna
1.900mm; Comprimento mÍnimo
externo total do equipamento
5.540mm; capacidade de
acomodaçáo de carga 3:1;
Capacidade de capacitação 4:1 ou
superior; O volume livrê para carga
deve ser de no mínimo 10,00m'. O
fabricante deve possuir código
NIEV (código universal de
identificação do fabricante sobre
ch assi).

TOTAL 290.000,00

3. PRAZOS E CONOIÇOES DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da autorização de

fornecimento, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente, mediante
justificativa aceita pelo Município de Nova Santa Bárbara.

4. DO LOCAL DE ENTREGA

4. í . O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho

e Geração de Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, CenÍo - Nova Santa

Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o lvlunicipal de Nova Santa Bárbara isenta

de quaisquer responsabilidades.
l9
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5. MANUTENÇÃO, ASSTSTÊNCtA TÉCNtCA E pRAZO DE GARANTTA
5.1. A manutenção e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:

5.í.í. A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra
defeitos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operaÇão do sistema (se necessário), pelo
período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa
garantia.

5.1.2. Para o caminhão o fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutençóes preventivas
obrigatórias (incluindo material e serviÇos), constante do Manual de OperaÇôes, nas oficinas
das concessionárias do fabricante, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem

e/ou o tempo de uso do veículo.

5.1.3. Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja possível a soluçáo 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 transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se
fizerem necessários à perfeita solução do problema.

5. í .4. Assistência técnica reparadora será realizada quando o equipamento fornecido
apresentar defeito ou problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnrco,
nos dias úteis, em horário comercral, ou seja, de 08h às 1 t h30 e das 13h30 às 17h;

5.1.5. O atendimento ao chamado técnico (identificaÇão do problema apresentado), bem como
os procedimentos de manutenção ou retirada do equipamento para assistência técnica e sua

posterior devolução, serão realizados no local em que se encontra o equipamento, sem ônus

de deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnicos que realizarão o atendimento;

5.1.6. O prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do

chamado técnico, para o atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se deste
prazo os sábados, domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual período mediante
justificativa íormal acatada pela Administração;

5.1.7. A fornecedora deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida,

bem como disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para Administração,

com indicaçáo de endereços e telefones dos Centros de Atendimento Técnico no Estado do

P araná.

5.2. A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:
5.2.1. O prazo de garantia do equipamento deverá ser de no mÍnimo 12 (doze) meses, livre de
quilômetros rodados ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricação, mecânicos,

montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o
emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo mâo-

de-obra, reposiÇão de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de Íábrica,

contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal;

5.2.1.1. No caso de defeitos em peças e se, consequêntemente, houver a sua substituição, a

garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).
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5.2.2. Durante o prazo de vigência da garantia, constltuem-se obrigaçóes da fornecedora:
5.2.2.1. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correÇão ou a
substituiçáo de todo o equipamento ou material permanente ofertado ou de suas peças
acessónos e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou divergências com as
especificações fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o
estabelecido no Editel e seus anexos, observado a legislação pertinente;

5.2.2.2. Substituir o equipamento ofertado ou as suas peÇas, acessórios e componentes que
apresentarem defeito de íabricaçáo por novos e que possuam a mesma especificaÇão técnica
originalmente proposta;

5.2.2.3. Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao
mesmo problema ou 05 (cinco) chamados referentes a problemas distintos, a Contratada
deverá substituir o equipamento defeituoso por equipamento novo, com especificação técnica
igual ou superior à constante da proposta,

5.2.2.4. O ptazo para conserto do equipamento com defeito, durante o período de vigência da
garantia, será de no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que

deverá ser atendido em ate 0í (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou

seja, no í 1o (décimo primeiro) dia útil a partir da abertura do chamado técnico, outro
equipamento com especificaçáo técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser
fornecido para substituí-lo até sua devolução. O equipamento deverá ser substituído
definitivamente por outro equipamento novo, com especificação técnica igual ou superior da
proposta, se o conserto não for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

5.3. O equipamento entreguê deverá ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os

manuais (manual de operação e de manutenÇão básica; manual de serviço e reparação do

equipamento em oficina; catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de

referência de fábrica com desenho e/ou foto de todos os seus itens de reposiçáo) relacionados

ao bem objeto deste Contrato e suas especrficaçôes, sob pena de ser recusado o seu

rêcêbimento. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, equipamento que esteja em

desacordo ou conflitante com quaisquer especificaÇões descritas na Proposta de Preços.

5.4. O equipamento entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se

rigorosamente as características especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia

do Fornecedor e todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.

5.5. O equipamento, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares
exigidos deverão ser fornecidos novos e dentro das regulamentações e das normas da ABNT,
INMETRO e demais órgãos fiscalizadores e normatizadores, sendo quê os itens considerados
inadequados, inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o
pagamento ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a

critério da Administração, poderá ser renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso
inicial.

5.6. Após o período de garantia de 12 (doze) meses a proponente fica obrigada, às expensas
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do Contratante, por prazo náo inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de
Manutenção e Assistência Técnica no Eslado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência
Tecnica íor realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, .luntamente com a

documentaÇão técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

7. PLOTAGEM DO VEíCULO
7 .1. A afte e logomarcas serão disponibilizadas para a fornecedora quando da solicitação de
fornecimento do equipamento, o qual deverá ser entregue ao órgáo solicitante com as
logomarcas presentes no equipamento.

8. EMPLACAMENTO
8.í. O equipamento deverá ser entregue em nome do Município de Nova Santa Bárbara, com
as taxas de emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório - DPVAT pagos, com os

certificados de registro e licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos,
encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir no preço_

proposto (preço C. L F).

L TNFORMAÇOES ADTCTONATS

9.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pt. Íror,.br r ov.br
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ANEXO II

EDITAL oe pRecÃo PRESENCIAL No 9/20í9 . SRP

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome.

PP92019 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@ nsb.or.sov.br'- rvrv',v.nsb.pl€e!-h

23

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, E 43. 3266.8100. -'a - 86.250-000



ll*[r
.i5" ' " l-l-

PREFEITURA IVUNICIPAL 0 i9
NOVA SANTA BARBARA
E STÁDO DO PARANA

ANEXO u

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'9/20í9. SRP

ANEXO III- PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposte encontra-se com o nome
SoFTWARE MEDIADoR UTILIzADo PARA MoNTAR PREGÃo

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - aoú)n sb r or,.hr - rvrvrv.nsb r ov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'9/20í9

ANEXO IV - INSTRUÇÓES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do tt/unicípio (www.nsb.or.qov. br), clique no link
Licitações.

etrÍ:l ltr Àq Ttrl Àc ÀElÀtYô Ír^f,rrt trY trn pt ôq p^El^ 
^ 

qFEttrn qtrêlInôq.

Apóscliquena@eescolhaoprocesso/objetopretendidoe
assim visualizar as principais inÍormações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactá-los, utilizeJos.
Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF com
o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 9/20í9.pdf, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP920í9_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre
outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botáo no canto superior drreito e localize o arquivo PP920't9_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Serão liberadas as opçõês para cadastramento dos dados da
empresas e das propostas.

tE s"i,

+
Produtos/5eÍviçoô i

9«t4 10 dÉlanerro de 2014

Alquilo dê PÍopo.lô

': 
9::!:,.:r!r,-ir r-/ ir.'if, , !;.r'r.':

rq"'pr."" !''t.-", - *..1.'p r". à.."À.u

€i t'r:r,r.. iJi i úrÊrÉiirí-::

r'' EmLgãó dê Pêpo<tÀ

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - 1vwrv.nsb.pr. gov.br
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b €ôinlô dê

Ârqu_iv! d6 Prcposlà
Y \PF)<i014 ANEXO2-ÀRQUIVO OIGITAL DE PROPOSIA êSI

PÍêíêiturô MunEip.r dô lbiporg 000053 20r3 Pícsão P.êsênciàl

Lotês i p,odur6/S ôÍv'ços 
L

N! Lorê Nom. do Lote
OO] ÊÍANOL COMÚM
OO2 GASOLINA COMI.JM
o03 0 tEsE L sto

133 ?72.04
267169_60

I (F) lmp.mú p!.p6tô lF s"i'
Sen!, 10 d. l.n.iro d.2Ol4 Equrpl.no 5irt.màt - wBw..quipl.no..om,br

@ o.dos dô Íohêcôdd

Clique no botão @ Dados do lornecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte janela

_À sdêr dõ .oriiid,

Após o preenchrmento dos campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento

obrigatório, clique no botão âlBeqeseíilànte e abrirá a janela:

É-:!+h-_ i.-.r.,.. irÉlil

r---- ^ À.Ê.,-i.- li ,r,c-...,-.-

' c.hpos obnsàróío3

SI t..h-

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento

obrigatório, clique no botão $ gcctra e voltará a tela anterior, após clique no botáo

tp quadÍo sociêláo para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a janela

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.bl - u.urv. n s b. pr. gov. b r
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S Qú.d@ sei.tó'ió

íB Itd
/ CNPJ

'c.mpo5 ohriqôtório,

Núhêío' Complêhento

UF' CEP '

Têlêl@e do conlôdoÍCN PJ -

Tlpo dê càrso ôu Íunção " Oêt. do rêqi.to ' NúmeÍo do reEslro'

tE Eêchà.

Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após preencher,

B
clique em para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique em Os

campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

fl t"*"
O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.

b Emilsáo dê PÍo

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
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<-

Equ'plano Sií€mà§ - www.êqu;plano.com.bí

iFl IÍpúmiÍ tro!,sstô

Verrào:11.38

IF §",

DIESE L S]()

Exercicio Modêlidôdê

2013 PÍegão PÍÊsenciôl

Í rpo da apuação

PíeÇo Màxrmo

113.172,44

267.169,60

35 0ü0.00

Y \PP4(0l4_ANEX02_AÊ QUlvo 0lGlTAL DE PH0P0STA.esl

Enlidàde

Prê,êituÍa Municipàl de lbpoã

N! Ljcilêção

000053

Ni Lole

001

002

003

ETAIVOL COMUM

GASOL]NA COMUM
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marca/modelo (dispensado para contrataÇões de serviços) e o preÇo unitário de cada produto

tà EmLrâo dê

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravar proposta 3! Qravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

InÍor,Yl.tioô

o', p,opo!.à 9râ?àd..ínY:\PPXXoIr-ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTÀ-esl !l!

OK

Após o preênchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

- ü] lmpÍimil PÍopostalmpflmrr proposÉ:

Para fechar o programa, clique no botão: S Sui'

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP9/20íg-ANEXO2-ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.esI") êm um CD ou PEN DRIVE, o qual será apÍesentado no
ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licttações

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail

licitacao(O nsb.or.oov.br

O Dàdos do loÍn€c€do In s,*tI4 lmgiú tropBtê

É

Píê(o Totôl do tote

g E,ívd trofosla

VeB;orlJJETêrçà, 14 de Jànáro dê2014 Equiplano Sistemar - www..quiplàno.cam.bÍ

0,m

Lotês

Exercicb Modddàd€

2013 Píe!Êo PÍesenciôl

Tipo dô àpuÍaçá

0lde. Und

1.00 rJN

1_00 uN

Preço Un Máx. Marca

r 0 000-m

25 000,Íxl

Preço Unilário

0.00

U,UUJ

0.00

0.00 
=

Y \PP«014_ANEXo2_AHQUIVo D GITAL DE PÊ0PoSTA. esl

Enlidêde

Pre{eituÍê Munlcpal de lbiporã

Nq Licilôção

000053

OO1 DIESEL SJO

002 DtEsELSl0

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-maiI - Iicitacaoânsb.pr.gov.bt' - utrv.15!.p1.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresêntada fora do envelope)

ANEXO ilt

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial N' 9/20í I

Prezados Senlrores.'

inscrito no CNPJ no or
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador da RG no........... e do CPF no....................... declara que " Atende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conformê exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei

Federal no 10.520, de í 7 de julho de 2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail- lic itacao@nsb.or.gov.br - tvtt'tt,.nsb r br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IV

DEcLARAÇÃo euANTo Ao cuMpRtMENTo As NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 9/20í 9

Prezados Senhores

A empresa

d" c,t"-, d" rd".r,d"d" 
' por intermédio o" t": 

'"0'J":"JFnte 
legal o(a) s(a) portado (a)

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho

de í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

inscrita no CNPJ sob no

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao nsb T ov. br - rvrvrv.nsb r
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO V

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 9/2019

A (êmpresa)................ estabelecida na
............, no inscrita no

CNPJ sob no ..................... .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 9/20'19,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - .! - E-maiI- Iicitacao@nsb.pr'.gor'.br'- grrrv.nsb. pr.ggv.br
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NOVA SANTA BARBARA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 9/20í 9

A (empresa)........... estabelecida
na................. ... no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 9/20í9, sob as penalidades

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

licrtação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada íora do envelope)

ANEXO VII

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 9/2019

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

representadapelo(a)Sr.(a)-,CREDENClAo(a)Sr.(a)-
(CARGO), portado(a) do R.G no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 9/20í9, para aquisição de um veículo tipo
caminhão com coletor de resíduos recicláveis, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas
as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

tj

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - t1' - E-mail licitacaoí)nsb.pr.gov.br - u'ss,.nsb.pr.gov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presencial No 9/2019

_(nome da empresa)
no por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório Pregão Presencial No 9/2019, da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societáno ou emprega cônjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de

servidores, quer se.1am de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,

de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e LicitaÇóes

do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

inscrita no CNPJ sob o

J+
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ESTADO DO PARAIiA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

ANEXO IX

DEcLARAÇÃo coMPRoBAToRIA DE ENQUADRAMENTo coMo MIcRoEMPRESA oU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 9/20í 9 - SRP

Declaramos para os eíeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa........ CNPJ.........................
esta enquadrada na categoria.. .........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no í23, de í4 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br'- prnv.nsb.pr.gov.br
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ANEXO X

DEcLARAçÃo DE TREINAMENTo

Pregão Presencial No 9/2019

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente

constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do

presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instrução

de no mínimo 04 (quatro) operador (es), pelo período de I (oito) horas, em data a ser

designada pelo contratante.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - grsv.nsb.pr.gov.br
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ANEXO XI

CONTRATO
DE NOVA

OUE ENTRE SI FAZEM A
SANTA aÁRaaRa E

PREFEITURA
A EMPRESA

gEz

NOVA SANTA BARBARA

Referente Pregão Presencial n.o 9/20í 9

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presêncial n.o 9/20í9, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA eÁReARA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centto, Nova Santa BárbaÂ, Paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do R.G.
no _, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa
<FORNECEDOR.CONTRÂTO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, alustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A contratada obriga-se a fornecer a Contratante um caminhão com coletor de resíduos
recicláveis, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 9/2019 e

especificado abarxo.
<ITENS,CONTRATO#T>

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega é de 60 (sêssenta) dias, contados do recebimento da autorização de
fornecimento, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente, mediante
justificativa aceita pelo Município de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e
Geração de Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, CenlÍo - Nova Santa
Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercâdoria, ficando o Municipal de Nova Santa Bárbara ísenta
de quaisquer responsabrlidades.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA
A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos
mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário), pelo período

mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaraÇáo dessa garantia.

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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Parágrafo Único - Durante o prazo de garantia (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, Íica sob responsabilidade da
contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por
ventura se fizerem necessários à perfeita soluÇão do problema.

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSISTÊNCIA TÉcNIcA
Após o período de garantia de'12 (doze) mesês a proponente fica obrigada, às expensas do
Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de
Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência
Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a

documentaÇão técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documenlos
a) Pregão Eletrônico N" 9/2019 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, seráo considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definrrem seu obJeto e a sua perfeita execuçáo.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato,
vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a êle passam a se vincular todas as
atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA. DO PREÇO
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$-_

CLÁUSULA OITAVA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega do equipamento, mediante
apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conluntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
Íeferente â todos os creditos tributános federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n." 8.212l1991, às
contribuiÇões instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros
e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente âo ajustado na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE UGÉNCN.
O contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, entrando em vigor logo após a
assinatura do contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com
as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da AdminrstraÇão, nos
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casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do art.78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável,
por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo Iicitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas,
fica sujeita a uma das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaÇão em licitaÇão e impêdimênto de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Na execução do presente contrato, obriga-se a Contratada a:

a. Entregar o objeto licitado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de
acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no Anexo I deste Edital;
b. Prestar assistência técnica e fornecer garantia do equipamento, conforme garantia mínima
do fabricante;
c. Reparar as peças/partes das máquinas e equipamentos que apresentarem defeitos, durante
o período de garantia contratado, as quais devêrão ser reparadas e/ou trocadas sendo que
todas as despesas inerentes à reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras correrá
(ao) por conta da Contratada, não cabendo ao Município de Nova Santa Bárbara qualquer
ônus;
d. Substituir o objeto licitado, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias, por outro de igual modelo ou superior, mantendo, no míntmo, as mesmas características
dos bens originalmente fornecidos;
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ele
assumrdas, todas as condiÇões de habilrtação e qualificação exigidas na licitação;
f. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato;
g. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e comerciais
não transfere à Administraçáo Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato,
h. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa
anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;
i. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto da licitaÇão, de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruçóes deste Edital e seus anexos.
j. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitaçáo, isentando o
MunicÍpio de toda e qualquer responsabilidade;
k. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a entrega
do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como
trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de seguranÇa no trabalho e previstas na
legislação especíÍica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitaÇáo, por mais especiais que sejam
e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivâmente
responsabilizada,
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l. comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara, a quem competirá
deliberar a respeito, toda e qualquer situaÇáo anômala no decorrer da execução do objeto da
presente licitaÇão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecuÇão e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral.
Sem prejuízo das disposiÇões anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor
de 20% (vinte por cento) da avenÇa.

cLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e Íazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;

b) "prática Íraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato,

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgâo licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato:

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou lazer
declaraçóes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organrsmo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação
ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato
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vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuÇão do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licttação e à execuçáo do contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA. DA DoTAÇÃo oRçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitaÇão correrão por conta da dotação orçamentária havida

la conta n"

- Convênio No 106/20í 8 - Programa de Coleta Seletiva celebrado entre o Município de
Contenda e o Instituto das Aguas do Paraná - ÁGUASPARANÁ, sendo R$ 287.ooo,oo
(duzentos e oitenta e sete mil reais) o valor do repasse e R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor
da contrapartida do MunicÍpio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais pnvilegiado
que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA

DOTAÇÓES

Grupo da fonteExercíci
odá'
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
Íecurso

Natureza da
despesa

2019 1200 05.002.1 8.541 0170.2013 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2019 1205 05.002. 1 8.541.0170.2013 748 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - 
-E. 

- E-mail- licitacaoúDnsb.pr.gor'.br - \]Ity.nsb. pr.gov.br

4l

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes no 222. Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
ESTAD O DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PORT^RIA N. 080/20r8

o pREFEITo MUl\[ctpAL DE NovA S^NTA BÁRBAR {, resotve, no

uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Afi.1" - A CoDissão de Pregão, composta pelos seguinres membros

- Pregoeiro: Marco Antônio dc Àssis Nunes - CURG no 13.315.069-2 SSP/PR;

- Suplente: Mônica Maria Proença Martins da Conceiçâo - CI/RG no

10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipc de Apoio: Rosemêire Luiz da Silva - CI RG n' 7.224.894-5 SSP/PR;

- Suplente: Maria .Iosé Rczende - CI/RG no 9.1?0.714-4 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Polliny Simere Sotto - CL{{G no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Maria de FáÍima Ribeiro da Mata - CIIRG no 3.609.203-3.

Aí. 2'- Esta ponaria entra em vigor nesla data, revogadas as disposições em

contrario

Nova SantaBárbara,03 de outubro de2.0l8

rtc ondo

feito lvÍunicipal

Rua Walftedo Bittencotm de MoÉês n" 222, Centro, Z 43 3266.1122, »< - 86 250-000 - Nova Sentâ

Barbara Paraná - tr - E-Ínail - liqlnr!!),o!§Uglpt E . Sne ws$-!5bil€srbr

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb. pt€Q!-h - \Yww.nsb.pr.gov.br

1.\

Rua Walfredo Bitencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, Ii - 86.250-000



18tO3t2019 [,4ural de Lic,tações Municipârs

Valtar

nfôrmaçóês Geràis- -- *-

Peícenturl de paúcipaçãor 0,00

18/0312019

ilá iler\s exclúsivos para EPPIí'1E? Náo

Há cota dê paÍticipôGo pêrà EPPIi'1E? Náo

ÍralaJe de obrê com exigênoa de sLrbconlratado de EPPltlEl Nào

Há prioridàde para aquisiçôes d€ nlicÍo€inpresas regionàis ou locals? Náo

Data Cancelãmento

CPF: 42715129s8 (!qqgs!)

0i8

TCEPR

Detalhes processo Íicitatório

Entidade Exe.utora MUNiCÍpiO DE NOVÁ SANTA BÁRBARA

Aro,20l_q

NÔ I citeção/dispênsa/inexrg rbildôder 9

ttodal,dâde- pregãc

Número ediial/prccesso- 17j2019

ecursos prôvênl.ntês dê orgànirmos interna.ionals/hultllâteràls de.Íédi
lnshturção Frnônceira'

Contl'alo oê Empréstrmo

Descrição Resumidâ do Obleto* Aquisição de um veícul,Ipo camrnhào com coletoí de Íesíduos Íecictáveis

Fcrína de Â!,àlição

Dotação Orçamentáría*

Preço máximolReferênciã de pieço -

RS'

Data de Lançamento do Edital

Dala da Aberturô das Picpostis

,\IOVA Datê da Aberlxra das Propostas

Datà cle Lôníàmen$ do Edltàl

DaL3 da Abertura das Prôpostas

c5002i854 10170201:4490520000

290.000,00

18103/)019

03/04/20t9 Dátà Reçistio

Daia Registro

*i:L:rr

https://servicos.tce.pr.gov.br/ÍCEPRyMunicipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abril
de 20í3.

Edição N''l441 -Nova Santa BáthaÍa, PaÍaná. Segunda-Íeira, lSdeMarçodeml9

I . Alos do Podor Ereculivo

Âvrso DE LrcrTAçÃo
PREGÃo PRESENCI,AL N" Bizot9 - sRP

Objêtor Registro de preços para evenlual contratação de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da FÍote Municipal

.4co: Menor pÍeço por lole.

,rebimenio dos Envelopes:Até as 13h30min, do dia 0204i2019
lnicio do Pregão: oia 0204/2019, as 14h00min.

PÍeço máxrmor R§ 38.695,30 (tíinta e oito mil, seiscentos e novenla e cinco reais e trinh centavos),

hÍCIEi§q!§LeElhEe!&E§: podeíào ser obtidas em horário de expediente na PreÍellura Munrcrpal de Nova Santa BárbaÍa, s lo à Rua WalÍredo BrtlencouÍt de Moraes n0

222, pelo fone 43-326ffi100,poíEmaIltgila!?q@!§!.pl§gyIoLrpelosrter$.v.flsb.prQovbr

Novâ Santa Báóara 18i 03/2019

MaÍco Àntônio de Assis Nunes
Pregoêiro

'080/2018

AVTSO 0E LtC

PREGÂO PRESENCIAL N' 9i2019

Objetol Aquisiçào de um veiculo lipo caminháo com coletorde r.sidu

Tipo: Menor pÍeço poÍ lote

Recebimento dos Envêlopes:Até as'13h30min, do dia 03/04/201S.

lnicio do Pregáo oia 03i04i20í9, as 14h00min.

Preço máximor RS 290.000,00 (duzenlos e novenla mil reais).

hlg@3q0!§&Ed!I0f!ble§: podeÍáo ser obtrdas eÍn horário de expedrenle na PÍeÍe luÍa Munrcipál de Nova Santa Barbara, s lo à Rua Walfredo Brllencou de Moraes n'
222 pelo Íoner 43'326H100, por Ema I !!!a@!@!§0.p!9QL[ o! pelo site wY v.nsb.oí.aov br

Nova Santa BáóaÍa. 18/03/2019

Marco Ántônio de Assis Nunes
Pregoe ro

PorlâÍia n" 080/2018

avrso DE LrcrTAÇAo
PREGÃo PRESENctaL N" 'to/2otg - sRP

objeto: Registro de preços pâía êvêntual aquisição de íerramentas, materiais
elétíicos, hidráulicos, de conskuçã0, pinturas e outros, para manutenção dâs

sêcretarias municipais,

Tipo: I\,4enor pÍeço, poí (em.

RecebiÍnênto dos Envelopes:Até as 0Eh30min, do diâ 04/042019.

lnicio do PÍegáo. oia 0404i2019, as 09h00min.
Preço máxrmo: RS 568.9r3,36 (quinhentos ê sessênta e oito mil, novecentos e

treze reais ê lÍinta e seis centavos),

hlqlEi§!esj!Edf0Ê!.1ê&§: podêrão seÍ oblidas em horário de expedienle na

PÍêÍê lura l\.4unicipal de Nova Santa Bárbara, slto à Rua Walíredo Brltencourl de

Moraes no 222 pelo íone: 43-3266-8100, por Email: licilacao@nsb oÍ oov br ou pelo

site w\!w.nsb.pr.qov.Or

Nova Santa BárbêÍa 18/03/2019

avrso DE LrcrrAçÁo
PREGÀo PRESENCIAL N. 1 1/2019

Objeto: Contrâtação de empíesa especializada no íoínecimento e instalaçáo
de telas e portóes na Quadra Cobêrta com vestiário da Escola Municipal Maria

da Concêição Kasecker.

Trpo lt4enor preç!, porlote.
Recebimento dos Envelopes:Até as 13h30min, do dia 05/M/20'19.
lnroo do PÍegáo: Dia 05/04/20í9, as 14h00Íhin,

PÍeÇo máxmo: Rt 81.450,00 {oitentâ ê quatro mil, quatrocêntos e cinquenta
Íêais).

IDICIE!§! gdil!§. podêrào ser oblrdas eÍn hoíáno de expediente na

PÍeíejluíâ Municipal de Nova Santa Báóara, sto á Rua WallÍedo Bittencourt de

[roraes no 222, pêlo íone: 43-3266-8100 por Ema I !§L]êç?91@!g!!!99!E ou pelo

sle www.nsb.or.qov.bÍ

Nova Sanla 8áóara. 18/03/2019

Marco Antônio de Âssis Nunês
Pregoeiao

Poítanâ n" 080/2018

Maaco Antônío de Assis Nunes
Pregoe ro

PoÍ1ara n'080/2018

Oiário Olicial Elet.ônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Wa kedo ErllencoLrrl de Moraes n'?22 Cenlro

Fone Fax (43) 3266-8100
E'ma,l d aíooÍ,cial@nsb.pr.gov.bí

ww nsb.pr.gov.br
ww lÍanspa renc aparan a com br doensb

!.:,'i._,- ::::n.: .., i. :'.:ir tl e
etr.a,. P,.'ir..r. rlrn.Lt-i 9:.arlr l8l:aa1À:j Áa -<Eil,i:l,i
Sr't !r:É' .+re c !n'ar1,.; drúe q,.; r'su:i.à.o | .,;s
Cj s'1. rn! s-rÁy L,rnsprréi r !úaÉ 'a úm b.d.êNs
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I Japurd

DiánoOFICIALPàr.1llí

TER\IO DE HOTTOLOG\ÇiO
ORLANDO PEREZ FRÁZA1-TO, Prclcrro do Nlunrcrpr) !c JanuÍi, I*tadô do PaÍanà, no nsô dàs atrrbtrrçôes quê lhê sào üonÊndas enr Lcr

R ESO LVf:
IIOiIOLOCÁR a Lrcrtaçào n". ll/2019.r.,!rcnrcooProcrssoinrriSibilidàd€n'7/20l9,quelorrl.!rJaDrênrelpreciâJàpêhAr!êren!Juridrúacpcl!Conns,iodc

ficâkanr) clNsifi.ada(s) r(s) empreú(s) ibarxô nrncrônlda(s). nos r.nno\ 
'lo\ 

Aírgo\ i". ll da L.r n" 866691 c dcDrâN âlreraÇõ.s, \rendo a T.QLISIÇiO DE
cal NH:\o c.1Ç,rtlB I BÂscul-Á\ rtj 6r! t c acoRlro cot! co\\'El]lo t ll5/r0r8 FIRN|Â\Do JUNro {o GovERNo Do EsraDo Do paRr\i,
SECRETÂRIa DE EST^DO DE DESENYOLVIMENTO !RB.rNO. SEDtr.. s.ndo

DE NI('RIS DISTRIBUIDORA DL VEICI,]LOS UIDA

I lurt) c\tvllNHÀo co\l (,\(^NltlA IlAscul-\Nlh 6\l lxbfl.aÇÀo Àldlêlô
l(rl8,lOl8. noro. zeío knr. re.a \l.rc.dc! B.nr, molelo 1.116116, Doto.
IIERCEDES IlENZ.06 (scs) crIndros com 156 Cv d. poréncra. Jrrcçào
hidráuLicà. rr rsmrsro com 6 ls.6l marchas à ü.nr. . 01 lunr,) ri, pncus rrdrars
175 8crRll,5. PBT dc ll.UÚ *g (ho rolosrdo), rr lonürcrinado, .Jdrd. l-SB,
\idd e ra\as elérnca..qu'pado conr casarnba bas.ulanrc d. 10,0 nl ronstuid!
cm aço SAEl0l0 ASTM Â-16 ou SÀC-lJ0 carra d. carga.§ni\\úra I -1". llionul.
asoalho, larcErs . kmpd rÍxs. .r) cotri.cc'onrdr .nr .hrpJ d. açd .nn rnl.
ronrada dc lorç!, carxr dc ÊÍnm<nrJ!. pÍ!'.h(4ue trtrÍo dc J.drJo .ou á

..solucào l5l 0l do COITRÁ\, rrnquc.h.rô,.úDlacâdô. hc.n.',.lo.m nô,ne

do \íunrcipio .o'n placls dcvrdamdÍc fi\àdrs. lad.dâr. Iodâs as orrs qú(adas
paE Penn $ào lcgal dc kanrto. 8aÉnti! dc ll nrc\ci dr c úal! cD op.r!çio .
dcnrars caracrcrisricâs récni.as Nnsranr.s no lçl()OEL() 0? àn.\o ll dô cd al -
(Prtrcdimcnb Licrutório - PL lrl 18. SRI' SE{P DLÀNl - LDr.lr

!lLRCEDTS
BENZ

AIECO
t.t2ó l6

UNID t,r{) 110 908.00

110.e03.00

O paganenro srá.tctuado após cxccuçào dôs !^rços, In.dranrc $lr.rr4ãô Llc nrgdncnb prob.ôlad, Fln.'npresa. ata\és dê créd ó êrn cúnu côÍ.n'e à \ira da

atrcenràçào d! Nor. trscald.\rdanr.nre ateíada I'elo rcspons\elptlo DcplnJnrciIo Ícqur\ dn.. ccomporhads ob.grronrm.n r. dr c \ D do lNsS ê cRÍ do rG IS

tormalzaçào lcgal, I'rertrrâ nô L.SLslaçào
Japurd. l9 Úl lul9.

ORI-A\DO PER E7- TR{Z1TTO
Prtkiro \tunisrprl

22893,2019

I Laranjeiras ilo Sul I Noua santa BarbaÍa

{\,ISO DE I-ICIT\ÇÃO
PREC io PRfsE\_ctrL \" 9/:or9

I Pa:u;la FreÍtas

PREFEITLRA \IL\ICIP.iL DE I-ARA\JEIR,\S DO SL I,
cNPJ \'. 7ó.!05.970/0001 .95

PR{ÇÁ RUr BARBOSA.0I - tO\E (r}r2) J6r5-3r35
E5,l0l-070 - l.{R \\JEtR.\s Do st L - P{R 1\ i

.{TO .1\ ISO DE l-lCllAÇÀO
T()It^D.r trE PREÇOS \'.005/2019 - Plll,S

ObJelo ConrEtaçào d. pLsloa JUridrca prE lrr.naçio d. scôrÇos ncdtro: faB
akndeÍ à demanda da sc*.!ana Bünic,r'alde eúde.
TrpoLtrrl!çào \lcnoÍ Ulo. |]or Irenr
.{beír'r Jur Fr\eloNs,rb Je rh',1'1. 1u,,. d. l,rhl inr''
,\uroí7açào Jonuhs FeLsbeío da Srha- PteÊito \ÍunrcrPal
lnlonnaçõ.s Sobre EJrril '\ inregra derr. Ed ale tentane\oi cnlràoJr\ponr\c''
prE .oriull. nô Deprírmenro de L-ic,r4aEr- no irc do munrciÍ!ro o! arorés dô

e,nail I .rrccaoú,ls prgov hr
LaÉnlems do Sul-Pr l9 d. 

'ncrço 
d. l0l9

frpo \l..orpr.ço, por lü.
R.c.bnn.Dro dos En\.lop.sr Até at l3h30mio, dô dir 0JrÚl/2019.
lnrcrô do I1.8àõ Di. 03/Ol/2019, as llho0min-
PÍccô nrárnnôr RÍ 290.000,00 (duzênros. notênra nil re2it).

IIÍ!I&$Á ÁI,lrêrFrd.Íàô \.Íob'ida\ êú hôÉôô de.xp.dknre na

Pr.t rruía Àlúncrpal dê \ô\â Sânrâ Bárbam, rro à Ruâ \\bllr.do 8,tr.n.ôun de

Vor.e\ 'lll, ptlô tônc.4l-1166-El{Xl. Dor Emril r.'r-r.r).,r.iirr! tL ou

D.L, ir.,. "\, ..fr !,: lr
\o\J Sanh BáóÂÉ. 1E úl l(rl9
U.r.o1n(ônio dê rssis \uíet

PregMnô
Poíânr n" 0r0l0ll

2203f12019Edson Carlos Bcckcr
PÍcsidcnrc Comrssào dc L,crraçâo

zzatt2019

I Mormeleiro

EDITAL DE LICIT{CÀO
TOllÀD1 DE PRIÇO N'010/201E - P]\l\l

PROCESSO ADnII\ISTRATIvO li' 20t/20lt.l-Ic
\\ l\o pt tto\tor ocÁc io E ÁDJUDlc\cÀo

[Dr cunrp neío aô dsÍÉío no aí 109. paÉ-sÉto l' da t.er E 666 9] bmraü
públca a homolo9çio dô procedrnrcnro hc,r.tóno e,, ePiSrate i a ldlldrcaçi0
do obl.ro lâra o tÍol]oncorc:
Â cnrprcr FNIPREM \C SERVIÇOS r- ORRAS l-l DÀ, rnsenra no CNPI ilF
sob o n" 05 619.{77 0001-15, vencedoE do lore 0l conr \a ôr g]ôb!l do lole de

R$ rjô40ô.b0 e *B m,l quJrGÉnro. ( r," (,n ( úr(_rr

11 mele,ro. l9 de março de l0l9
JAII\IIR DARCI GOIÍES DA ROSA

PREtf,tlo

PRIJI'EITURA \IU\ICIP\L DE I'\LL\ FREITÀS

^\ 
lso DE ÂBERTtiRÂ DE LrcrrÁÇÀo

PR(x Esso LlclrÀtôRlo \ ll lors
IRIC ÀO PRTSE\CIAI- N" ]91]OI9
OBJLTO CoirÍauçào dc cmpr.'r prÍc prêsraçào de se^lçoj d. íüü. 

'néd,.o-hD\frúlar- dcnúrs.re.drrBnros na área grnecôlóg'cÀróbnêrras e Pedid'ncN.
.os crso: dc urgém'a e emêrBência ci.irg'cá, IrrG.dnn.nro\ enr seràl e

n..êsiÀflôs a pâcicnrcs cncarnhhâdos atra\é! dâ Sêcr.hria \lnn'crpald. Saúd.
Jc PJuh Fr.rur-PR. prelcnãcrlhrB le llosptral com CÊíraúaçàô Arnrgo d!
Cna Ç!..o r'onr cardcr.rirrra\. qurnúdades e espcc,ÍicaÇôes adm,údor do
'1.mo dc R.l;Íêncra. Anc\o V. o qualé pan. rnrdlránre dü Ldirl. Entrega das
propoihs âré ú5 tÉ/2019 às í)9híxlnnn. ahcrlu.r d.! FroPoÍos. 0-§ 0r lÚ19
ás 09hl0nnn. O.d al ên.ôotÉie disponi\.I no end.r.ço Á\ Ágô§inhô de

Sou!, n." 6-16, Pàul! Fr. JiPR. dâs 08h00 rrn à! lTholrnnn ou no snê.

\sq náulàlrr a..r Éo\ b' I'-nr"'l l( J. "r." ndul,ÍÉirá. pr.eo\ h,

I9r(rl/1019

2210112010

\,A LD[I!I,\ R ,\N TON IO ClPELE I I

2266612019



!

Edição: 1687

lra
Prefeitura Munieipal de t{

otsPENsa DE LtctraçÃo N" 8/20í9
Do âco.do úm o proed menLo administÍativo hsláu.âdo pelo Municiplo de

Nova Sanrá Bárbárã. obelo do prolo@lo n" 20E0lq, íeÍere-le ão procesqo õe
disp.nsa de licrraçáo. paE Aou'slÇÁo DE LErTE fsPECraL PÀRÀ PACTENIE
ANA LIVIA HERCULANO GALÁSSr, cÊníoíme solicrtâÉo íerta pela SecretaÍiá
Municipalde Sâüd6, o s€ndô âtêndidas as noímas legais pertinentes ê na íomâ
do inciso ll, do a.r 24, dã Lei8666/93 ê poslodorês âllêraçóes, cáraclêrizâ-se â
reíenda dispensa de li.itáção. Novâ Sãntâ Báóara PR,18/03/2019.

Eíic Xondo - PREFElro MUNICIPAL

3.asil,

AYIso DE LIcITÀçÃo PREGÁo PRESENcIAL N.8/20í9 . sRP
Objslo- Rêgislro de pÍeços para elentual contrátàção de seNiços de

boÍá.hária, pâÍa veiGllos le!ês c pesados dá F rclâ [lu nbpal Ípoi Me nor prcço,
porlote. RecebimenlodosEnvelopes:Atéas 13h30Ínin,dodLa02/0r'2019.

lnicio do PÍêgão: Diê 02104/201 9. as 1,1h00mrn
Píeço máximo. RS 38.695,3C (lÍinta e orlo mil. seiscentos e novenrá ê cincc

Í€áls o trinLa cênlavos).
lnÍomaÉes Complementêrcs:pcderão seícbtidas €m ho.áio de erpecj enie

nâ PreÍeilurá Municipalde Novê Saíla Báôara, srtoà Rua vr'alíredo Brttencoundê
Morães no 222, pêlo Íone: 4 3-3266-8 í 00, por Email: llcit{.r'ri!:.ú.!!!!!l]I ou pelo
sil€$!!]sLÊr.s{rrU NovaSanlaBáôâra,18/03/2019.

Marco Antônlo de As3is Nunes - Prêgoeko. Portária n'000/2018

otsPENsa DE LlctTAçÃo N" g/20i9
Dê acoÍdo com o procêdimenio adminiskãtivo i.slãurãdo pelo Municipio de

Nova 560lã Báóâ,a. obielo do plolo.olo n'21l7019. ÍeÍerenle ão processo de
d,<F^sade hc,raçlo parr aoursrÇÀo DE raBE-ADE BASouETE. 

^RO 
oacÀ

REDE OE BASOUETE E REDES DE FUTSAL, VOLEY E BASOUETE, PARÀ
oUADRA CoBERTA DA ESCoLA MIJNICIPAL IúARIA oA CONCEIÇÀO
KASECKER. conÍome solicilaçáo Íeitâ pêlâ SêcÍelâriâ dê EducaÉo, Espone e
Cullurê, e senóo âlendidas as normãs lêgâis p6ítinê n tes e nâ Íolma do inciso ll. do
arl. 24. da Lei 8666/93 e posleíores allerãÉes. carccLeriza s6 a re Íêndâ dispensa
dellc]taçã4 Novà Sanp Bé bátà PR. i8/03/20r9.

Eric Kondo - PREFÉlTO r,lUNlClPÂL

Obielo
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rêciclàvêis. Tlpo: MenoÍ pÍeço, por loto
ReebimêntodosEnvelope.:Aléas13h30mh,dodia03/04/2019.
lniclodo Píegáo: Diâ 03/04/2019. as 14h00mh.
Preço máximor R$ 290.000 00 (duzÊntos ê noventa mil Íeals ).
lnÍomáçõê§ Complementarcs: podêrâo seroblidas êm horáao de erpeClenie

na PíeÍeiturã Municrpalde No!a SânÍa Bá.bârâ. siloà RuawalÍredo B,ttencoLrdde
lúorâês n'222, pelo loíê: 43-3266'81C0, por E mail: )iL-1'r4:!!f r! nsb.iir uor ti!oú pelo
silB {\a úsb nJ!,!U Nova Sânta BáÍbârâ. 18/0312019.

Mã.co Antônio de Assls Nunês - Pr€soeiro . Portaria n' 080/2018-

avrso oE LrcrraçÀo pREGÁo pREsENctaL N. í0/2019 - sRp
Oblolo: Rêgistro de preços para evêntuâl aquisiçáo dê ÍeíamenLâs, ínaleriêis

elêrÍicos, hidrállicos, de construçáo, pinturâs e oulÍos. para manulençào óas
sêdelariásmunrcrDais. 'I:oo. Venor preço, oor lcm

Recêbimenro dos Envelopes Alé as 08h30min. do d!a 04r04 12019.
lnrciodo Pregáo' D a04/M/2019. ãs09h00mrn.
Preço máIimor RS 568 913 36 (quinhênlos ê sessenla ê oito mil, nov€cenlos e

lÍeze Íeaise tnntã c selscêntavos).
lnÍomãções ComplemenlaÍes. podeÉo sêí obtidas ern ho.áno de expediente

na píeíeituh Municipal de Novs S anta Bárbâ.â. silo à R'r a Wallredo Bilte ncouít de
Moraesno222,peloÍone:43-32ô6B100.porEmail:li.1K.rrai.B::,r.r!roupelo
silê !§rl r5b.!4(! ú Nova Sa. ia Báôara. í 8/03,2019

Marco António dê Assis Nuoês - Pregoeiro - Po.târia n' 08012018

I À EGÁo SEN c 9A 10o5 Eo ITLlc o RE

avtso oE LtclraçÃo pREGÃo pREsENctaL '1112019
Oblelo:ContÉtâÉo dê êmprcsa especiali2ada ncÍoíreomênlo e rnslalaçào dê

lêlas ê porlões nâ Quadíâ Cobe.ta com vêst,àno da Escora Mun c pal lüâda da
ConceiÉo Kasecker. l'ipo: M€ nor preço, porlole

Recebimento dos EnvelopcsrAlé as 13h30min. dodia 05/04/2019.
'- - -1- ---l -' f ''^Í'^--r --r ^;kN ÉE^r-'*'*-'* --
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Servopa Camínhões LTDA. M^ART E 3"]
Cominhõor
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À pnrrrrunl MUNtctpAt DE NovA saNta gÁnganl /pn

pneoÃo elrrnôHrco N' o9l2otç
pRocEsso ADM|NtsrRATtvo N"r 7/20r 9

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empreso sERvoPA cmltlxÕes [TDA, inscrilo no CNPJ:00.298.749/0@l-ó7 silo o Rod.
Mello Peixolo 1200, Combe/PR. Por intermédio de seus Representontes Legois, Anyo Susonne
Voswinckel Celeslino, inscrilo no CPF sob N" 802.389.989-91, RG: 890.742-O|PR, residente à
Ruo Comões, 2291 , AP:1101 Curitibo/ PR e Co nno Beolrlz Voswlnckel Pedroso inscrito no
CPF sob N' 0ló.858.549-90. RG: 3 PR Ruo ComÕes, 2291, AP:19O1

Curitibo/ PR. DECLARAM que o . Mórlo Messios Conoon Leol, orteiro de ldeniidode No

7.219.824-7 /?R e inscrito no CPF sob No , com endereço comerciol no Rod.
Mello Peixoio 1200, Combe/ PR. Poro representó-lo peronle o MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA no |icitoçõo, modolidode PREGÃo PRESENCIAL N"09/201?, poro oquisiçõo de um
veículo tipo cominhõo com coletor de resíduos reciclóveis. Podendo formulor lonces,
negocior preços, inÍerpor ou desistir de recursos em todos os foses licitotórios, ossinor oios,
controto de fornecimento e decloroÇões.

Sem mois, s u bsc reve mos- n os,

Atenciosomente.

Curitibo, 22de morço de 2019.

nno Beotrlz V. Pedroso Susonne V. Celeslino
§

CPF: 0l ó.858.549-90

Sócio-odminlstrodoro

CPF: 802.389.989-91

Sócio-odministrodoro
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àCurilibo

Rod. BR llóKM9-n 2l.130
Cidode lnduslriol- Curitibo / PR

CEP: 81.ó9G500
Fone:(41) 3212-ó000 Fox: (43) 3212-ó001

CNPI: m.298.749l0012 l0
INSC. EST.: 90.ó21.ó51 l2
e-moil: servopo.curilibo@servopo.com.br

6o.zgat+9/ooo1-67 Com
Rod. Mello Peixoio No I2m
.ld. Uniõo - Combé / PR

CEP: 8ó.185-70O
Fone:(43) 32,19-ó0OO Íox: l43l 3219-6O4t9
CNPJ: 00.298.7491000I -ól
INSC. EST.: 90.589.882-59
e-moi : servopo.combe@servooo.com-

905898A2-59
SERVOPA CAMINHÕES LTDA.

RODOVTÂ METIO pEtxoTo. .t 2oo - SALA 1

JARDTM t NrÁO - cEP E6 Í 8í7oO

cÂMBE-pR J ,,IL

t
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ANEXO lll

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABIL|TAÇÃO

Pregáo Presencial No 9/20í9

Prezados Senhores:

Servopa CaminhÕes Ltda, inscrito no CNPJ no 00.298.749/000í-67 por intermedio de seu
representante legal o Sr. Mário Messias Canaan Leal, portador da RG no 7219824-7 e do CPF no

673.681.157-00., declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme
exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Servopa Caminhôes Ltda.

Cambé, 03 de Abril de 2019.

^.^a-^.. 
A.a-,..-.'.- Ca-o-* b4 .ffn/

aervopa Caminhões Ltda
rúário Messias Canaan Leal
Gerente de Filial
RG:7219824-7
CPF: 673.681.157-00

EÉáat{
tá- Comlnhõc:

Ônibur

-6
905a9442-59

SERVOPA CAMINHÔES LTDA.

RODOVIA MELLO PEIXOTO, 1200. SAtÂ 1

lõo.zga.z+gto v

L JJÂRDIM UNÁO - CEP 8618'7OO

CAMBÉ - PR

q
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SMYOPÂ CAilIN'IóES LTD,.
CN AtlH F : 00.N.749tüm ú7

1f AL'rERAçÁO Do CONTRATO SOCTAL

PARANAPARÍ PARilC//PAçÕES SOCIilARIAS À7D4., pessoa jurldica de
direito privado com sede à Rua Chile, no 1284, sala B, Baino Rebouças, CEP
80.220-180, Curitiba, Pr, inscrita no CNPJ sob no 11.777.13010001-51 e cont
conkato social aquirado na JUCEPAR sob NIRE no 41206718024, em data de
17.03.20'10, ora rêpresontada por suas sócias Corinna Beatriz Voswinckel
Pedroso, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em Curitiba, Pr,

portador do RG no 3.237.083-7 SSP/PR, e CPF 016.E58549-90 e Anya
Susanne Voswinckel Geleüno, braslleira, casada, administadora de

empÍesas, residente e e domiciliada em Curitiba, Pr, portadora do RG no

890.742.0 SSPtrR e inssita no CPF/MF sob no 802.389.98$91, ANYA
SUSÁ|JIYE VOSWNCT<EL CELESTIâIO, brasibira, casada em regime de

separaçâo de bens, administadora de empresas, residenb e domiciliada à
Rua CamÕes, 229'|', apto. 1101, Baino Hugo Lange, CEP 80.04G180, Curiüba,

Pr, portadora da carÍeira de identidade RG no 890.742-0 SSP/PR, e insçrita no

CPF/MF sob no E02.38S.989€1 e COF/,NNA BEATRIZ VOSTMNCKEL
PEDROSA, brasihira, casada em regime de separagáo de bens, advogada,

resklenb e domiciliada à Rua Camões,2291, apto. 1901, Baino Hugo Lange,

CEP 80.040-180, Curiüba, Pr, porEdora do RG no 3.237.09+^7 SSP/PR e

insctita no CPF/MF sob no 016.858.54$,90, adiante assinados; sócios da

sociedade limitada enrpresária denominada SERVOPA CAIúINHõES LÍDA.,
inscrita no CNPJ/ilíF sob no 00.298.749/000'167, estahelecida na Rodovia

Mello Peixoto, 1200, sala 1, Baino Jardim União - cirJade de Cambé - Pr, CEP:

86.185700, com contÍato eocial sob NIRE no 41207305É-75 e consolidaÉo do
conúato social arquivado na Junta Cornercial do Paraná sob no 201650926'70

em data de 0E.09.2016 resolvem alterar o contrato social, nas cláusulas
seguirúes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade resolve incluir no objetivo social da
sociedade a atívidade descÍita no C[tl,AE 4530-?í02 que se refere a transporte
rodoviário de carga, exceto produÍos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional, passando a cláusula segunda do contrato social
consolidado na 'l2E atEmção do contrato social a seguinte redaçáo:

'SEGU íDÁ - O objeto social da sociedade é:
4511-lfrl - Comérc.io a varcjo de automôveis, camionetas e uülitários nows;
4511-1tO2- Comércio a varcjo de automóveis, camionetas e utilitátios usados;
4520-0fu1 - Sen@s de manutenSo e repançÁo mecânica de ve
autunotores;
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PRo:!-ocoIá: t1e263t35 DE 06/L2/2071 . cóDrco DE vERrErcrçlo:
1170a?96659. NIBE: a1207305t75.
SERIIOPÀ CITIINEOEA L'DÀ
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SERT4'PÁ CATTINIIÔES LIDA
CNPJIMF:@.29&7lEWn 47

tv ALTÊPúAçÀO OO COilTRAtO SOCIAL

4520-OtX, - Servços de manutençáo e rcpara,Éo elética de velculos
automotores;
4512-9/02 - Comércio sob cmsignação de velculos automotoÍes;
4$0-7n3 - @mércio a varcjo de pegas a acessóÍros novos pan velwlos
dutomotorcs:
4930-2102 - Tnnspoúe rodoviátio de anga, exceto produtos pengosos e
mudançes, intemunlcipal, inbrcstadual e intemacbnal."

cúusulá sEcuNDA - A sócia PARAI{jAFART PARfloIPAÇôES
SOCIETÁR|AS LTEIA, alterou seu sdeÍeço da Rua Chile, 'í284, Sala B, Baino
Rebouças, CEP 80.22G180, Curitiba, Paraná para o novo endereço na Rua
Gonselheiro Canâo, no 85í, Sala B, Baino Juwrê, CEP 80.04G130, Curitiba,
Paraná.

As paÉes elegem o bnr de Curiüba Paraná e por se acharem de acordo,
finnam a prcsenE eltereÉo do oontrato social, na pÍesença das testemunhas
abaixo assinadaq pennarrendo em pleno vigor as dernais dáusulas do
contrato consdidado rw 1T alteraçáo, nâo modificadas pela presente

alteraçâo.

Curitiba, 27 de otrtubro de 2017
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Testemunhas:

ei Fabiarp ltlass
C.l.: 2.076.08$9PR
CRC/PR:424221G9
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CELESTI
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VOSVVINCKEL t:

tEl

Cl.:d22.?24lDF

pol:

Corinna B. Pedroso
oAB/PR 25.776

PEonocorp: 1.7s263a35 DE o6lt2/2017. cóDrco Dr vEI8rcàÇto:
1170a795659. NIRE: 11.207305175.
SERVOPÀ CÀI{INAOES IlDÀ
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SERVOPA CAMINHôES LTDA.
CNPJ4H F : (N.2e8,71üOUn -67

1 2t ÃLTERAçÁO DO CON7rRArO SOC//AL

PARANAPART PAR7/HPAçÕES SOCIEíÂRIAS LTDA., pessoa jurÍdica de
direito privado com sede à Rua Chile, no 128/., sah B, Baino Rebouças, CEP
80.220-Í80, Curitíba, Pr, inscrita no CNPJ sob no í1,777.í3U0001-51 e corn
contrato social arquivadq na JUCEPAR sob NIRE no 41206718024, em data de
17.03.2010, ora representada por suas sócias Corinna Beatiz Voswinckel
Pedroso, brasileira, casada em reglme de separaçâo de bens, advogada,
residente ê domiciliada ern Curitiba, Pr, portador do RG no 3.237.0E3-7 SSP/PR, e
CPF 0't6.858549-90 e Anya Susanne Voswinckel Celestino, brasileira, casada fll
regime de separaçâo de bens, administradora de empresas, residente e
domiciliada ern Curitiba, Pr portadora do RG no 8C0.742.0 SSP/PR e inscrita no
CPF/MF sob no 802.389.98S-91, HÁrtS JURGEN KLAUS VOSI/INCKEL,
brasileiro, casado em regime de separaçáo de bens, eomerciante, residente e
domiciliado à Rua Eugênio Caetano do Amaral, no 60, Baino Jardim Social, CEP
82.520-230, Curitiba, Pr, portador da carteira de identidade RG no 952.775-3
SSP/PR, e inscrito no CPF/tlF seb no 004.984.168-87, ANYA SUSÁ^rrE
VOSWNCKEL CEI-ESfII O, brasileira, casada ern regime de separação de
bens, adminisúadora de ernpresas, residente e domiciliada â Rua Camões, 2291,
apto. 1101, Baino Hugo Lange, CEP 80.040-180, Curitiba, Pr, portadora da
carteira de identÍdade RG no 890.742-0 SSP/PR, e inscritra no CPF/MF sob no

802.389.S89-91 e COffiIWÁ BEATruZ VOSWTNCKEL PÉDROSO, brasileira,
casada em regime de separação de bens, advogada, residente e domiciliada à
Rua Camões, 2291, apÉ. 1901, Baino Hugo Lange, CEP 80.04G180, Curitiba,
Pr, portadora do RG no 3.237.08&7 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob no

0'16.858.549-90, adiante assinados; sócios da sociedade limitada empresária
denominada SERyOPÁ CAltlNHÕES LÍDÁ,, inscrita no CNPJ/MF sob no

00.298.749/0001€7, estabelecida na Rodovia Mello Peixoto, 1200, sala 1, Baino
Jardlm Uniâo - cidade de GaÍnbé - Pr, CEP: 86.185-700, NIRE no 41207305475,
com conhato social consolidado arquivando na JUCEPAR sob no 20133885496
em 12.08.2013, e última alteraçáo regiskada sob no 20144437686 em 08.08.2014,
resolvem alterá-lo, conforme cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIi'IEIRA- O SóC|O HAT{S JURGEN XLAUS VOSWNGKEL, TEtiTA-

se da sociedade e cede medianb compÍa e venda onerosa as sues í00 (cem)
quotas no velor de R$ 1,00 (um rêal) cada uma, para a sócia PARANAPART
PARTICIPAçÔES SOCIETÁRAS LTDA.

PaÉgraÍo único - Cêdente, cessiorÉria e sociedade se dáo plena e integral
quitação reÍative aos direitos conespondentes às quotas cedidas.

CúUSULA SEGUNDA - Em razáo do êxposto nesta cláusula, o capital social de
R$ 38.5í4.000,00 (üinta e oito mill6es, quinhentos e catorze mil reais), dividido
em 38.5í4.000 quotas de RS 1,00 (um real) cada uma, totrlmente integral o

JVNIA COIGRCI]T! DO ESIÀDO DO PÀAÀNA - SEDE

GERIIEICO O REGrSIRO zx OA/O9/2OL6 08:t3 SOB u" 2 92610
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pRcrocolo: 165092670 DE O6/O9|2OL6. CóDrGO DE
7L6O772269r. NÍRE : 41207305175.
SIRVOPA CTT{INEOES ITDÀ
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SERI/OPÁ CA,'I/,NHôES LTDA.
CNPJIMF: o&298.749ün -a7

1? ÀLrERAçAO DO CONTRATO SOCíAL

em moda oorrente do paíg fica disfribuldo entre os sócios nas seguintes
pÍoporções:

PaÉgrafo 10 - A responeabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos rêEpondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

PaÉgrafu 20 - A transformagâo do üpo societário, a alteraçáo do contrato social e
a elevação do capítal social reaÍizada segundo as necessidades da sociedade,
seráo decididos nos bímos e na Íoma prevista neste contrato, correspondendo
um voto a cada quota de capital.

Parágrâfo 30 - O sócío que discodar das deliberações que impl[uem eÍn
alteragão deste contrato, pod€rá ophr pela sua permanência na sociedade com a
modiÍicação, ou dela reürar-se, recebendo o aeu eapital, lucrm e haveres
segundo dados do último balanço patrimonial lÍquido, pagáveis na forma do
disposio neste conhats.

PaÉgrafo 4o - A modíficaçâo do contrato social poderá ocoÍrer a qualquer tempo,
na forma pela qual deliberarem os sócios por maioria de dois terços do capital
social.'

cút sUl-A TERCEIRA - A sociedade passa a ser adminisúada pehs pessoâs
designadas nesta cláusula, os quab, em conjunto de dois, ou um deles

Juntamente corn um procurador com poderes especllicos, representarão a
sociedde, Íazendo uso do nome coÍnêrcial,

PaÉgrafo 10 - Ficam inveetidos na funçáo de administradores da sociedade as
abaixo nomeadae:
Anya Sueanne Voswlnckel Gelesüno, brasileira, casada, administradora de
emprêsÍls, RG nn 890.742{ SSP/PR e CPF/MF sob no 802.389.98$91;
Corinna Beatriz Voewlnckal Pedroso, brasteira, casada, advogada, RG no

3.237.08$.7 SSPPR e inscrita no CPF/MF sob no 016.858.í49-90:
Ghrisüna Voswinckel Goloubefi, brasileira, casada, administradora de
empresâs, com endereço à Rua Rockfieller, 1í18, Baino Rebouças, GEP
130, Curitiba, Pr, RG no 1.552.915S SSP/PR e inscrita no CPF/MF
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12. ALTERAçAO DO CONTRATO SOC/,AL

ParâgratoP - A edministraçáo podeÉ, isoladamenb:
| - repÍentar a sociedade ativa e passivamenb, em juÍzo ou Íora dele e perante
as autorllade públicas e ÍepartígÕes federais, estaduais e municipais, inclusive
âutarquia§:
ll - praücar todos os atos administraüvos de rotina:

PaÉgrafu 30 - Para a pÉüca dos atos abaixo descritos os sócios deveÍão assinar
coniuntamonte entre si ou um deles em conjunto com um dos procuradores
designados pela sociedade, com poderes especÍficos para:
| - assinar contratos e tltulos de crédito;
ll - emiür e endossar cheques, abdr e movimentar e encenar contas bancárias;
lll - nomear procuradores judiciais e o<bajudiciais em nome da sociedade.
lV - assinar docurnentoe de veículos de propriedade da sociedade e seus
rêspectivos recibos, tÍansÍerências, CRV, licenciamêntos, ou requerimentos junto
aos Departamentos de Trânsito em quaisquer Estadm da Federação.

PaÉgrafro 40 - Para a prática de atos, tais como compm, venda e oneração de
bens do aüvo. contrataÉo de emprésümos, oferecimento de garantias de
qualquer nafurêza à terceiros, assinatura de quaisquer contratos relativos às
concessÕe comerchis e outros estranhos à roüna, seÉ necessária a assinatura
dos sócios representando a maioria do capital soçial, ou autorizaçáo expressa
outorgada por reuniâo de sócios.

Parágrafo 5o - À gociedade podeÉ tambóm ser rrptsentada por dois
procuradoroa om conlunto entre sl, nomeados pela sociedade, na extensâo
dos poderes que lhes howerem sfulo conferirlos em seus respec{ivos mandatos,
cup perlodo de validade coincidiÉ com o ano calendário seguinte ao da outorya.
Procuraç{es com poderes "ad juditiâ" Eráo prazo indeterminado de validade.

PaÉgrafo 60 - Os administradores estão obrigados a conduzir os negócios da
socledade em sintonia oom a lei, com este conbato, com os ÕontÍatos de trabalho,
om o regulamento funcional e com ss deliberaçôes dos sócios.

Parágrafo 70 - Havendo divergência de opiniôes entre os administradores a
respeíto de determinada decisão, deverão submeG-la aos sócios.

PaÉgrafo 8p - CessaÉ a rcsponsabilldade dos administradores pelos atos poÍ
eles praticados, desde que devidaÍÍEnte conhecidos e pelos negócios realizados
durante o perlodo de sua gestâo, com a aprovaçâo das contas do exercício social
a que se reÊrlrem. Esta liberaçào nâo alcançará qualquer negócio realizado sem
a autorizeçâo pÉvia dos úcios, quando for o caso, ou que não tenha sido
contabilizado.'
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1r ALrERAçÃO DO CONTRATO SOC,ÁL

CúUSULA QUARTA - As dministradoÍas declaram, sob as penas da lei, nâo
estar impedidos de exêrcar a edministÍaÉo da socbdade, por bi esp€cial ou em
ürtude de condeneção crirninal ou en@úÉÍêm-se sob os efeitos de condenaçáo,
à pena que vede, ainda que ternporarhmente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricaçáo, peita ou subomo, concussáo ou peculato; ou
contra a economia popular, conüa o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, a fé pública ou a
propriedade.

CúUSULA QUINTA - Os sócios, por unanimidade, resolvem consolidar o
contrato social, conforme segue:

SERVOPA C ATT I N H õ ES LT D A
CNPJIIúF : @2o8.749tÚOl -67

coMsouDAçÃo

PARANAPART PARnqPAgóE§ SOCTErÁAUS LIDÁ., pessoa jurÍdica de
direito privado com sedê à Rua Chile, no 12U, sala B, Baino Rebouças, CEP
80.U0-'180, Curitiba, Pr, inscrita no CNPJ sob no 11.777.í30/0001-51 e com
conlraüo social arquivado na JUCEPAR sob NIRE no 41206718024, em data de
17.03.2010, ora representada por suas sócias Corinna Beakiz Voswinckel
Pedroso, brasihira, casada, advqada, residente e domiciliada em Curitiba, Pr,
portador do RG no 3.237,09:+^7 SSPIPR, e CPF 016.858$9-90 e Anya Susanne
Voswinckel Celestino, brasileira, casada, administadora de empreas, residente e
e dom'rciliada em Curiüba, Pr, portadora do RG no 850.742.0 SSP/PR e inscrita no
CPF/hrF sob no 802.389.989-91, AflyÁ SUSÁrúrrE VOSWTNCKEL CELESTINO,
brasileira, casada em regime de separação de bens, adminístradora de empresas,
residente e domiciliada à Rua CamÕes,2291, apto. 1101, Baino Hugo Lange,
CEP 80,04Gí80, Curitiba, Pr, portadora da carteira de idenüdade RG no 890.742-
0 SSPtrR, e inscrita no CPF/MF sob no 802.389.989-9í e CORIIVflÁ BEATNZ
VOSWINCKEL PEDROSO, brasíleira, casada em regime de separação de bens,
advogada, residente e domkiliada à Rua Camões, 2291, aplo. Í901 , Bairro Hugo
Lange, CEP 80.04G180, Curiüba, Pr, portadora do RG no 3.237.083-7 SSP/PR e
inscrita no CPF/MF sob no 016.858.549-90, adiantiê assinados; sócios da
sociedade limitada empreúria denominada SERVOPA CAMINHõES LTDÀ.,
inscrita no CNPJ/MF sob no (X).298.749100o147, estabelecida na Rodovia Mello
Peixoto, 1200, sala 1, Baino Jardim UniÍlo - cidade de Cambé - Pr, CEP: 8ô.í85-
700, com NIRE no 4120730il75, resotvem onsolidáio, passando a sociedade a
reger€e exclusivamente pela legislaçâo em vigor e cláusulas seguintes:
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12. ALTERAçÁO DOCÚ,NÍRATO SOC,ÁL

DENOIilNAçÂO, SEDE, O&,ETO E Nlclo
PRIMEIRA - A oosiedade denomina-se SERVOPA CAMINHÔES LTDA,, com
sede e Íoro na Rsdoüa Mello Peiroto, í200, sala 1, Bairro Jardim Uniâo - cidade
de Cambê - Pr, CEP: 86.185-700; e fliab localÍzdas nos seguintes endereços: (i)
Rodovia BR 30S, Km 181, sala '1, Parque lndustrial ÍV, em Arapongas - Pr, CEP:
86.706-430, com capital social akibuÍdo de R$ 50.000,00, (ii) Rodovia BR 153,
Km 103, sala 1, em lbaiti - Pr, GEP: 84.900-000, com capital atribuÍdo de R$
50.000,00 e (iii) BR 116, kmg, no 2í.130, Cidade lndustrial de Curitiba, CEP no

81.690-500, no Municlpio de Curiüba, Paraná, com capital social atribuÍdo de R$
50.000,00.

SEGUNDA - O ot jeto da socíedade é;
4511-110'l - Cqnércio a vareio de automóveis, camionetas e uülitários novos;
4511-1102 - Comércjo a varejo de aúomóveis, camionetas e utílitários usados;
45204101 - Serviços de manutençâo e reparaçáo mecânica de velculos
automotores:
4520{/03 - Serviços de manutenção e reparaçáo eléúica de veículos
automotores;
4512-9102 - Comêrcio sob consignação de veÍculos aúoÍnotoÍes;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças a ecessórios novqs para veículos
automotores;

TERCEIRA - A sociedade permanecerá em existência W prazo indeterminado,
Endo iniciado suas atividadês em 22.11.1994.

DO CAPITAL SOCIAL
QUARTA - Em razâo do e)gosto nesta cláusula, o capÍtal social de R$
38.514.000,00 (tÍínta e oito milMes, quinhentos e catoze mil reais), dMdido em
38.514.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmentE lntegralizado em
moeda conente do ls fica distibuÍdo entre os sóc,ios nas uintes s:

Parágrafo 10 - A rêsponsabllidade de cada eócio é reskita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capÍtat social.

PaÉgrafo 23 - A tsansfurmação do tipo societário, a alteração do contrato al e
e,a elevaçáo do capital social realizada segundo as neessidades da
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Paranapart Participações Societárhs Ltda. 38.513.800 38.5í 3.800,00 99,98

Anya Susanne Vosninckel CelEstino 100 í00,00 10,0

100 í00,00 0,01Corinna Beaúiz Vosrinckel Pedroso
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1r ilÍERAçÃO DO COHTRATO fiCtAL

serâo decididos nos EÍmos e na furma prevista neste contrato, conespondendo
um voto a cada quota de capital.

PaÉgrab f - O sócio que discordar das deliberaçóes que impliquem em
alteração deste conkato, poderá optar pela sua permanência na sociedade com a
modiftcação, ou dela retirar-se, recebendo o seu capital, lucros e haveres
segundo dados do último balanço patrimonial lÍquido, pagáveis na forma do
disposb neste contdo.

Parágraúo 40 - A modificaÉo do contrato eochl podeÉ o@Írer a qualquer tempo,
na forma pela qual deliberaem os sócios por maioria de dois terços do capital
soclal.'

OUINTA - Em raáo da sociedade haver sirCo constituida "intuito personae" as
quotas nâo poderáo ser tansÊridas, alienadaE, oneradas ou cedidas a qualquer
tttulo, sem prévio consentimento, por escrito, dos demais quotbtas que têm direito
de preferência na sua aqulsição, na proporção das quotas que possuírem.
Enüêtanto, vindo as quotras de determinado sócio a ser penhoradas, isto será
considerado justa causa para a exclusâo do sócio proprietário das quotras

aüngidas.

PaÉgrafo 10 - O valor dae qudas disponíveis será Íixado, para fns do exercÍcio
de preÍerência por parê dos demais quotistas, de acordo com o patrimônio lÍquido
expresso no último bdanço patrlmonial da sociedade.

PaÉgrafo 20 - Se os sôcios não sê manibstarem no prazo convencionado a
adminisüação reembolsará o sócio reürante de acordo com o paúimÔnio lÍquido
e)eresso em balanço especialmente encenado para este fim.

PaÉgrab 30 - Fica a administÍagào autorizada a adquirir para a sociedade, quotas
eventualmenle penhoradas quando do respectivo leilão, ou liberadas por sócios,
d6sde que haja reserva de lucros disponlvel, determinando o reembolso das
msmes, na íorma do disposto neete doouÍÍÉnto.

SEXTA - Assim comg a qualquer sócio é outorgado o direito de retirar-se da
sociedade sob as condições consignadas nestia cláusula, também a sociedade
podeÉ excluir um dos sócios, poÍ decisão da maioria simples do capital social.

SÊflÍvlA - A sociedade náo se dissolveÉ, nem entraÉ em liquídaçáo, pela morte,
reürada, falência ou @ncordate, interdiçáo de qualquer dos sócios, podendo os
demais sócios prosssguir com e fiêsma.
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1? ALTÉRÀçÂO DO CÚ'NTRATO SOCTAL

PaÉgrafo 10 - Oconendo qualquer dessas hipóteses, os haveres do sócio morto,
reürantê, falido, concordatário, incapaz ou iàbrdito, serão epurados segundo o
balanço patrimonial lÍquído conÉbil relativo ao úftimo exercÍcio.

PaÉgrafo 29 - Terminada a apuraçâo dos haveres, estes serâo pagos ao sócio
retirante ou aos herdeiros do sócio falecido, sucessores ou representantes legais
em três paroehs §uais e mensals vencendo-se a primeira na apresentação do
formal de partilha homologado por sentença hansitada em julgado.

Parágralo 30 - Caso a sociedade adquira aB quotas do sócio retirante, poderá
cedll.las total ou parchlmente a teÍceiros, hipótese em que os sócios decidiÉo,
em caráter ineconlvel, sobre a admlssâo, ou flâo, dos indicados. Se admitidos,
€stss pegaÉo o valor das quotas pelo valor equivalente de, no mlnimo, seu valor
patrimonial ltquido ontábil.

DA ADIiINISTRAçÃO
OITAVA - A socidade será administrada pehs pessoas designadas nesta
cláusula, os quais, em conjunto de dois, ou um debs juntamente com um
procrrador com poderes especÍficos, representarâo a sociedade, fazendo uso do
nome comercial.

Parágefo 10 - Ficarn investidos na funçáo de adminlstradores da sociedade as
abaixo norneadas:
Anya Susanno Vewinckol Gehsüno, brasileira, casada, administradora de
empresas, RG no 890.742-0 SSP/PR e CPFltlF sob no 802.389.98$91;
Gorlnna BeaHz Vocwlnckol Pedroco, brasileira, casada, advogada, RG no
3.237.08ç7 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob no 0í6.858.54990;
Chrls$na Vmdnckel Goloubeff, brasileira, casada, administradora de
êmpÍêses, com endereço à Rua RockÍeller, 1't18, Baino Rebouças, CEP 80.23G
130, Curitiba, Pr, RG no 1.552.9156 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob rf
875.802.í79-53.

Parágrafo 20 - A adminisüação podeÉ, lcoladamenb:
I - repreentrar a sociedsde ativa e passlvamentê, em juÍzo ou fora dele e perante
as aúoridades públicas e repaÍtições federais, estaduais e municipais, inclusive
autarquias;
ll - praticar todos os atos administrativos de rotina;

Parâgraio 30 - Para a práüca dos atos abaixo descritos os sócios deveÉo assinar
coniuntamente entre si ou urn deles em conjunto com um dos procuradores
designados pela socidade, com poderes especlíicos para:
I - assinar conúatos e tÍtulos de crédito;
ll - emiüre endossar cileques, abrir e movimentar e encenar contas bandrias:
lll - nomear procuradores judiciais e extrajudiciais em nome da socied
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12. ALTERAçAO DO CONTRAIO SOCrÂt

lV - assinar documêntos de velculos de proprledade da sochdade e seus
respectivos recibos, transferências, CRV, licenciamentos, ou requerimentos junto
aos DepaÍbmentoe de Trânsito em quaisquer Estados da Federação.

PaÉgrafo 40 - Para a pÉtka de atos, tais como compra, venda e oneraÉo de
bens do ativo, contrataÉo de ernpÉstimos, oferecimento de garanüas de
qualquer Rafureza à tercelros, assinafura de quaisquix contrabs relativos às
concessÕEs coÍnerciais e outros estranhos à rcÉina, sêrá necessáíia a assinatura
dos sôcios repíesêRtando a maioÍia do capital social, ou aúorizaçeo expressa
outorgada por reunião de sóciqs.

Parágrafo 5c - A socladâdê podeÉ também sor nBpnssentada por dois
pnocuÍedoros gm oon unto €nlre ai, nomeados pela sodedade, na extensâo
dos poderes que lhes houverem Bido conferidos em seus respectivos mandatos,
cujo perÍodo de vaÍidade coincidiÉ com o ano calendário seguinte ao da outorga.
Procurag6es com poderes'ad Judilia" terão prazo indeterminado de validade.

PaÉgrafu 60 - Os administadores esülo obrigados a conduzir os negócios da
sociedade em Bintonía corn a bi, com este contrato, cün os contratos de trabalho,
com o regulamento funcional e com as deliberaçües dos sócios.

Parágrafo 7re - Havendo divergência de opiniôes entre os administradores a
respeito de determinada decisáo, deveÉo submeilà-la aos sócios.

PaÉgraÍo 8o - Cessará a responsabilidade dos administadores pelos atos por
eles praüedoe, desde que devidamerúe conhecidos e pelos negócios realizados
durante o perÍodo de sua gedão, oom a aprwação das contas do exerclcio social
a que se reÍerirem. Es{a liberaçâo não alcançpÉ qualquer negócio realizado sem
a autoíizaçáo pÉvh dos sócios, quando for o Gaso, ou que não tenha sído
contabilizado.'

DO COHSELHO FISCAL
NONA - Mndo o Conselho Fiscal a ser instituÍdo, seguiÉ as regÍas do artigo í066
a '1070 do Cód§o CMl.

DA REUNIÃO DE SÓCloS
DÊCIMA - As deliberações dos sóclos serão tomadas em reuniáo convocada
pelos administradores ou por quaQuer sócio quando houver retardo de mais de
sessenta dias nos casoe prevbtos pêlo contrab ou em lei.

ParágraÍo 1" - A rcuníâo de sócios inshlar-se.á, ern primeira convo o,@ma
pÍesença de tituhres de, no mlnimo, três quartoe do capiüal social e, e segunda,
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l? ALTERAçAO DO CONTRAÍOSOCIAL

com qualquer núm€ro, podendo o sócio ser rêpr€§entado por outro sócio ou por
advogado, mediante oúorga de mandato com especÍficação dos atos autorizados.

Parágrafo 2" - A reunião seÉ presidida e secrelariada por sócios escolhidos êntre
os presentes, de cujos trabalhos será lavrada ata, no livro de atas de reuniôes de
sôcim, asinada pelos membroa da mesa e por sócios pailicipantes da reunião.
Cóph da ata autentlcada pelos administradores ou pela rnesa, será levada a
arquivarnento e avêÍbação no Registro Público de empresas Mercantis.

Parágrafo 3" - As reuniÕes de sócios serão realizadas, no mínimo, uma vez ao
ano nos guatro meses posteriorcs ao balanço paüimonial, com o objeüvo de:
(a) tomar as contas dos administradores e ddiberar sobre o balanço paúimonial

e resultado econômlco;
(b) designar e destifuir administradores, fixardo sua remuneraÉo;
(c) tatar de qualquer outro assunto @nstante da ordem do dia;
(d) allerar o contrato social.

PaÉgraÍo 4'- Dispensam-oe as formalidades descritas nos paÉgrafos anteriores,
quando todos os sócic compaÍecerem ou decidirem, por escrito, sobre a matéria
que seria objeto da reuniâo.

PaÉgrafu 5' - As deliberações tomadas em reuniáo de sócios vinculam todos os
sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

EXERCIC|O S{rClAL, RESERVAS, DISTRIBUIçÃO DE LUCROS
DÉCIMA PRIMEIR - A 31 de dezernbro de cada ano civil, proceder-se-á ao
balanço pafimonial e demonstraÉo de resultados da sociedade. Os lucros
llquidos quando disüibuÍdos total ou parcialmente, serão atribuÍdos aos sócios na
proporçâo de sua participaçáo no capital social.

Parágraúo rlnieo - A sociedade @erá proceder eo pagamento de juros sobre o
oapital próprio aos sócios.

DEilATS COND|çÓES
DÉCIMA SEGUNDA - Havendo neste contrato determinação ineficaz ou se a
houver futuramentê, quer por lei nova, quer por denogação de condiçáo vigente, a
validade das restantes condições não seÉ atingida. A hipótese de tal evento ou
de lacuna que seja apurada no contrato, será suprida por alteraçáo do contrato
sociel ou por adiüvo de outro inshumento úSente, ao que se obrígam os sócie,
desde logo, pam que a norma faltante seja implementada regulando o
rehcionamento jurÍdico coÍnplementarmente.

DÉCMA TERCEIRA - A eventual liqtiidação da sociedade obedece ao8
ntualpÍocessos e rotinas estabelecldos em leí. A decisâo dos sócios sobre
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1? ALTERAçÁO TX,CONTRATO SOCTAL

10

liquidaçfu da sociedade deverá ser tornada, sempre, em até seÍs meses
antiliorês ao término de um detêrminado exercÍcio social.

DÉCllrA QUARTA - Os casos omissos serão regidos, em primeiro lugar, pelas
disposigóes do Cód§o CMI de 2002 e, subsídiariamente, no que couber, pela
legislação reguladora das sociedades por açÕes.

DÉG|MA QUINTA - os sóc-ps e administradoras declaram, sob as penas da lei,
nâo estar impedidos de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial ou
em virtude de condenaçáo criminal ou encontrarem-se sob os eÍeitos de
condenaÉo, à pena gue vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimenhr, de prevaricaçáo, peite ou subomo, concussáo
ou peculato; ou conta a emnomia popular, conha o sistema financeiro nacional,
conÍra normas de deEsa da conconência, contÍa as relaçôes de consumo, a fé
pública ou a propriedade.

Porse acharem de acordo, firmam os sócios a pÍesentê consolidação do
social erh Eês vias de igual teor, na presença das testemunhes abeixo assinadas.

Cutitiba, 22 de agosto de 2016

ARiÂ'MPART P clPAÇ S SOGI LTDA.
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,T ALTERAçÃO DO CONIRATO SOCrÁr.

r/ncfurrao
-Susan 

ne Vosúnckãi celestino

't1 038

TERMO DE FOSSE ADISINI§TRADORES ELETTOS:

As administradoras ebitas abaixo firmadas, declaram, sob as penas da
lei, não estar impedidas dê exercer a edministração da sociedade, por lei
especial ou em ürtude de condenação crlminal ou enconEarern-se sob os
efeltos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públlcos, ou por crime falimentar, de prevaricaçáo, peita
ou subomo, concussâo ou peculato; ou confa a economia popular, contra
o sistema financeiro nacionaÍ, contra normas de defesa da conconência,
conha as rehgões de consumo, a fé publica ou a propriedade.

Curiüba, 22 de agosto de 2016

Ç
Christina Voswincftel Goloúefr

rinna nckel Pedmso
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TERMO DE CREDENCIAMENTO

icr esie lnstrurrenio porliculor de ProcuroÇõo, o empreso: - VCA AUTOMOIORES LTDA.,

lNPii /l: n' 24.380.089/OOO] -27 , ccrn sede o Rod. PR 317, ó555 - Pq. lndustriol - Moringc/'PR.
:crr :ócic od'n,ris'frodcr o SÍ. CARLOS HENRIQUE TREVISAN, brosileirc, soiteirc, empreslri),
3crtooor d

Á:oc uro cor SÍ. ANDRE EDUARDO RAIMUN

,i€sÉi

CPF n" 005.0ó9.129-57. ncmeic e constiirri seu bcsion-:-Pí-:-:-(

C34. ó25.5C9-,1C.

D

o quem con
oriodor do RG n" ó.3ó5.137-l SSP/PQ, e

er-ô omplos pooeres pcro reoresen'ior
VCA AUTOMOTORES LTDA, CNPJ/lúF n" 24.380.089/0001-27. em pÍocessos de licitoções de todos
OS MOdOIidOdES: PREGÃO PRESENCIAT, PREGÃO ETEIRONICO, TOMADA DE PREÇOS,

CoNCORRÊNClAs PÚBLlcAs, com poderes poro tomor. em nome cic outorgonte,
j;trlqler iecisÕc Curcnte lcdos os foses do liciloçõo, inclusive: o) opresentor o oecloroÇÕo dê qLre

3T3resc cuÍrlo'e cs exigêncics coniioos no Editol e em seus A,'rexcs;

:.; errregor cs enveiopes contendo os Proposios de Preços e Cccumentcçõo oe lcbiiito;Õ::
:r fc:m..;icr l:r'ra3s ou oferics de preÇf,s verbclmente cU Ce iorTrrl er:rrilr::
: -,e?ocl:' .c'ri l Dregoeirc c reC;çõo dcs prs335 oferfo,lcs; e) desistir expr::sJ^renÍ: ll
--snÇÕc je ir,9.33' re:urso cdÍ-iinisti'ciivc oc íncl cjc sessõc públic3 c.r, s= icr c :csf,.
^-:rrti:src-s= --,=iiclamen'ie e n-lotivodoi-nenle 50bre c intençõc J9 io::-i-;
'r :ssi'tr. oec crc:Õe:. prccostcs. ccnirclcs, olos. implgnoções e recui-scs; g) D-esior ioocs ,s
:.:r:-ecimenic.:cii:i;o:c-. Delo Pregoeirc; h) lnclusive podêndo SUBSTALECER os mesmos poderes;

I crciiccr rcclcs c: 33r'-,Jis oics pertinentes oo cedo,'ne.
?;-,= ii:r!-= r! .

::l:: ' '. . .. 'lpresenÍe Procuroç õo e volido dlé 3l /1212019.

lrc de 20l9
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CARTOS HEN RIQUE TREVISAN
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Sócio Adminislrodo

rJ:i-.:iiL.',j ._..:n.ri -: =ii - =i: 
-.:,_::,:.,

i-..-- ;-+;: :r.;.1.:i; ! ::-- -
RG: ó.538.7ó8-9 §f; /PE =:;;j.=1...=;;-:in=l r_:!

! :r:,-:: 'J.in \:ar
..i :1-'1 1l:l
/.)aa ali:r.,.1 ..
)a-aa, ta al

ár,c1 ira _ Pâr?r3!:r :a
.. li.1r10!
:( râC ú!9,'!ürl-0Ê
9Cta::i2 45
:"1h ôrá.:,á ?rr,,-C,esel.:.n 5,

,/|fl

PROCURAÇAO

,a



eta

![6 1". TA ll E L I ( ) ),;tTí)..,os€ ar 6
Dá .l(r?.rs arÉ',ri,tr(rN{,1 Av xv E

Aulmljao a rnls4nte aóc á .oÍíor|1lê o (,Íigr

eJn 3ôl

MARIt,I

SO

ôtÉ

FRÀTT Í;
. s,j

& cte

ÊF1e
302

^0 ..] 
ta',. là)Fa-uaq

sr,in, il zli
Elss Rsn'ô! Ah.)so - Su;sr t:ia I
Su!AoneiÉ Sá,ml.à{,0 - S{Dilrir,á -l

a!,,es 3 9\? 86.!,r§u!!: fl t:;.1 ft !; üra Grr\;rLr: irr



091

TUECO

CNPJ: N,o 21.38O.O89/OOO1-27.
R.EF. PREGAO PRESENCIAL NO 9/2019.

rURlM
Diesel

R

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.
PROPONENTE: vCA AUTOMOTORES LTDA,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O 17l2019,

Prezados Senhores:

A empresa VCA AUTOI.,IOTORES LTDA., inscrita no CNP,
n.o. 24.380.0891OOOL-27, sediada à ROD. PR-317, 6555 - PARQUE INDUSTRIAL
CEP:87065-005, na cidade de MARINGÁ-PR, por intermedio de seu representante
legal o Sr. ANDRE EDUARDO RAIMUNDO, portador da carteira de identidade
n.o.6.365.137-0 SSP/PR, e do CPF n.o. 034.625.5O9-OO, declara que "Atende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do
artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Maringá, O3 de Abril de 2019.

VCA AUTOMOTORES LTDA.
CNPJ: N.o 24.38O.089/OOO1-27.

ANDRE EDUARDO RÂIMUNDO
CPF:O34.625.5O9-OO RG:6,365,137-OSSP/PR

Consultor de Vendas a Governo

End.

ctP

CNPJ

t.E.

Rod. PR 317.6555
87065{05 -MARTNGA-P8
(44) 2101-41@
24.380.0€9/0@3-99
90763251-27

End. Rod- 8R 376, km 110
CEP 87701-970- Paranavai' PR

Fon€ (14)314r-41m
cNPl 24-380 069/0@2-08
r.E. 90753252{8

' 
14 . 
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g boog,rj.org$ 
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sExTA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
VCAAUTOMOTORES LTDA

CNPJ/MF No. 24.380.089 t0001 -27
N|RE No. 41208349484

I

i)ÀLTERAçÃo DE DADos Dos s_óctos;
2 ALTERAÇAO DA ÂDMINISTRAçAO DA SOCIEDADE;
3} AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL;
4} ALTERAçÀO DO OBJETO SOCIAL;
5} NOME FANTASIA;
6) DTSPOSTçOES GERATS;
7) CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL;

SUMULA:

CARLOS HENRIQUE TREVISAN, brasileiro, natural de Londrina/Paraná,
solteiro, maior, nascido em 2710É,11979, empresário, poÍtador da cédula de
icientidade RG no. 6.538.768-9-SSP/PR, e inscrito no CPF no. 005.069.129-
57. residente e domiciliado na Rua Neo Alves Martins, 1612, Apto. 1002,
Zona 01, CEP 87013-060, na cidade dê MaringíParaná; ANA LETICIA
TREVISAN, brasileira, natuÍal de Cuítiba/Paraná, soÍteira, maior, nascida
em 1211211981, empresária, portadora da carteira nacional de habilitação
no.01637719424-OETRAN/SC., poÍtadora da cédula de identidade RG no.
6.539.046-SESP/PR, e inscrita no CPF/IíF no. 034.073.859€0, residente e
domiciliada na Rua Neo Alves Martins, 1612, Apto. 1002, Zona 01, CEP
87013-060, na cidade de Maringá/Paraná; únicos sócios da sociedade
empresária regulada pelo tipo de SOCIEDADE LIMITADA, denominada de
"VCA AUTOMOTORES LTDA", com sede foro à Rodovia PR-317 (saída
para Campo Mouráo),6555, Parque lndustrial, CEP 87065-005, na cidade
de MaringíParaná, com seu Contrato Social devidamente arquivado na
Junta Comercial do Estado do Parâná, sob no. 41208349484, em sessão
de 14 de março de 2016 e inscrita no CNPJ/MF sob no. 24.380.089/0001-
27, resolvem por este instrumento paÍticular de alteração do contrato
social, modificar o seu conlrato social e alterações posteÍiores, de acordo
com as cláusulas e condições seguintês:

T|TULO I

ALTERAçÃO DE DADOS DOS SOCTOS

CúUSULA PRIMEIRA: Fica neste ato alterado o endereço residêncial do sócio CARLOS
HENRIQUE TREVISAN, para: Rua lnhaúma,731, Apto.902, Zona 03, CEP 87050-170, na
cidade de Maringá/Paraná

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica neste ato alterado o endereço res encial da sócia A
LETICIA TREVISAN, para: Avenida Atlântica, 3720, Apto, 1301,
cidade de Balneário Camboriú/Sanla CataÍina.

ro, CEP 88330-024,

CBnÍIFICO O F,lcISÍnO EE 21/A1/2OLA 1a:5il SOB N. 2C1gi!aga35

-trL:u\-á ccwtRct<I

FROIOCOLO: L8131A115 DB L1/O7,/
1i8029a,1860. NIl!: a12083í9a84
vc_À À (Eot{oÍotasi LfDÀ

201a. cóDr@ DB l,.ERrprcÀÇÁo,

t,ib€rtad Eoqus
sEcxarÁ!rÀ - cERài,

c'aRfiÍÉ.A,21/07/201e
H. e!q,r.aê!âci1 -pr. gow.br
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SEXTA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
VCA AUTOMOTORES LTDA

CNPJ/MF No. 24.380.089 10001 -27
NIRE N'.41208349.18{

TÍTULO II
ALTERAçÃO NA ADMINISTRAçÁO DA SOCIEDADE

CúUSULA TERCEIRA: Fica destiruida da função de administradoÍa da sociedade a sócia
ANA LETICIA TREVISAN, ficando investido na funçâo de administradoÍ da socie'ade o sócio
CARLOS HENRIQUE TREVISAN. iá qualificado, dispensado da prestração de câução.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade serà administrada pelo sócio administrador CARLoS
HENRIQUE TREVISAN, que exercerá a função de administrador, o qual compele
individualmente. o uso da íiÍma e a representação ativa e passiva, judicial e extraiudicial da
sociedade empresária sendo{hes, entrelanto, vedado o seu empÍego sob qualqueÍ pÍetexto
ou modalidade, em operaçóes ou negócios estranhos ao obieto social.

CLAUSULA QUINTA: O sócio adminrstrador declara. sob as penas da lei, que náo está
impedido de exercêr a administração da sociedade. queí por lei especial, quêr por
condenaÉo a pena que vede. ainda que temporeriamente, o acesso a cargos públicos; como
tampouco foram condenados poÍ cÍime Íalimentar, de pÍevaricagáo, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou conlÍa a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional,
conlra normas de defesa da concorrência, contra as Íelaçõês de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

TíTULO III
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEXTA: O capital social totalmente subscrito e integralizado no .'alor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), Íepresentados Por 500.000 (quinhentas mil) quotas de
capital com vaior unitário de R$ í,00 (um real) cada, Íica neste ato elevado para R$
3.534.2140,00 (três mrlhoes, quinhentos e trinta e quatro mil. qualrocentos e quarenta reais).
representados por 3.534.440 (três milhões. quinhenlas e lÍinta e quatro mil, quatÍocenlas e
quarenta) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, sendo seu aumento
de R$ 3.034.440,00 (três milhões. trinta e quatro mil. quatrocentas e quarenta reais), mediante
aproveitamento de saldo apresentado na conta de adiantamento pâra aumento de cepital
social, que será subscrito e integralizado em moeda corrente do país no presente ato.

CúUSULA SETIMA: O aumento de capital social será subscrito pelos sócios da seguinte -/'
forma:
PARÁGRAFo PRIMEIRo: A sócia ANA LETlclA TREVISAN, que possui na sociedade R
250.000,00 (duzêntos e cinquenta mil reais), representados por 250.000 (duzenlas
cinquenta mil) quotas de cap ital. subscíeve neste ato R$ 1 .517-220,00 (um milháo, quinheotos

R$ 1.767,220,00 (um we dezessete mil, duzentos e vinte reais) passando sua participação Ía
milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinle is), representados por

{t)e"-
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1 .767.220 (um milháo, setecentas e sessenta e sete mil, duzentas e vinte) quotas de capilal.
com valor unitáÍio de RS 1.00 (um real) cada, mediante aproveitamento de saldo apÍesentado
na conta de adiantamento paÍa aumenlo de capital social, que será subsqito e integralizado
em moeda coÍrente do pais no presente ato:
PARAGRAFO SEGUNDO: O sócio CARLOS HENRIQUE TREVISAN, que possui na
sociedade RS 250.000,00 (duzentos e cinguenta mil reais), representados por 250.000
(duzentes e cinquenta mil) quotas de capital. subscreve neste ato R$ 1 .517.220,00 (um
milhâo, quinhentos e dezessete mil, duzentos e vinte reais) passando sua paÍticipaçáo paEr

RS 1-767.220-00 (um milháo, selecentos e sessenla e sete mil. duzentos e ,,inte rêais).
represenlados por 1 767.220 (um milhâo, setecentas e sessenla e s€te mil, duzentas e vinte)
quotas de capital. com valor unitáÍio de RS 1.00 (um real) cada, mediante apÍoveitamento de
saldo apresentado na conta de adiantamento para aumento de capital social, que será
subscrito e integralizado em moeda conente do pais no pÍesente ato.

PARAGRÂFO TERCEIRO: Fica assim demonstrada a composição do quadro societário:

SOctOS No Vator Gada _y|!O!^ o/^

QUOTAS Quota - R$ TOTAL RS

GARLOS HENRTQUE TREVTSAN 1.767.220 I,O0 1.767-220,00 50,00

ANA LETTCTA TREVTSAN 1.767 .220 1,00 1.767 .A20,O0 50,00

TOTAL 3.534.440 3.534.440,00 í00,00

TíTULO IV
ALTERAÇÁO DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: Fica neste ato allerado o ob.ieto sociai da sociedade para: Comércio de
automóveis, caminhões, ônibus, camionetas e utilitários novos e usados, assim como suas
respectivas peças, acessóíios e pertences: prestação de serviços de manutençâo e reparaÉo
mecânica de veículos automotores: locaÇão de caminhôes e demais veículos autôr.rotores.

TITULO V
NOME FANTASIA

CLÁUSULA NONA: A sociedade adota o nome fantasia de 'TURlm DIESEL"

TíTULO VI
DrsPosrçÕEs GERA|S

CLÁUSULA DÉclMA: As demais cláusulas e condiço€s que
modificâçôes rntroduzidas por esta alleração contíatual. peÍman
os efeitos legais
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CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Por força da pÍesente alteração de contÍato social, fica
assim consolidado o seu contrato primitivo e demais alleraçôes de conÍrato social.

TíTULO VIl
coNsoLrDAçÃo Do CoNTRATO SOCTAL

VCA AUTOMOTORES LTDA
cNPJ/MF No. 24.380.089/000't -27

N|RE N0.4120834948{

CARLOS HENRIQUE TREVISAN, brasileiro, natural de Londrina/PaÍaná,
solteiro, maior, nascido em 2710411979, empresário, portador da cálula de
identadade RG no. 6.538.768-9-SSP/PR, e inscrito no CPF no.
005.069.129-57, residente e domiciliado na Rua lnhaúma, 731, Apto. 902,
Zona 03, CEP 87050-170, na cidade de Maringá/Paraná; ANA LETICIA
TREVISAN, brasileira, natural de Curitiba/Paraná, solteira, maior, nascida
em 1211211981, empresária, portadora da carteira nacional de habilitaçáo
no. 01637719424-DETRAN/SC., portadoÍa da cédula de identidade RG no.

6.539.046-SESP/PR, e inscÍÍta no CPF/MF no. 034.073.85960, residentê
e domiciliada na Avenida Atlântica, 3720, Apto. '1301, Centro, CEP 88330-
024. na cidade de Balneário Camboriú/Santa Catarina; únicos sócios da
sociedade empresária, regulada pelo tipo de SOCIEDADE LÍMITADA,
denominada de "VCA AUTOMOTORES LTDA", com sede foro à Rodovia
PR-317 (saida para Campo Mouráo), 6555, Parque lndustrial, CEP
87065-005, na cidade de Maringá/Paraná, com seu ContÍato Social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob no.

41208349484, em sessáo de '14 de maÍço de 20'16 e inscrita no CNPJiMF
sob no. 24.380,089/0001-27, resolvem por este instrumento particular de
alleração do Contrato Social, modificar o seu contrato social e alteraÉes
posteriores, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Nome Empresarial, Nome Fantasia, Sede e Domicilio:
1.í. A sociedade empresária girará sob o nome de "VCA AUTOMOTORES LTDA,"

1.2. A sociedade empresária tem como nome fantasia "TURIM DIESEL".

1.3. A sociedade empresáÍia tem sede e foro à Rodovia PR-317 (saída para
Campo Mourâo), 6555, Parque lndustrial. CEP 87065-005, na cidade de Maringá/Paraná.

CúUSULA SEGUNDA: De Duraçáo:
2.í. A duração da sociedade empresária é por tempo indeterminado e iniciou suas

W

atividades em data de 01 de fevereiro de 2016
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CLAUSULA TERCEIRA _ DAS FILIAIS
3.1. A sociedade empresária poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar FlLlAL, ou
outra dependência, mediante alteÍação contratual assinada pelos sócios.

3.2. A sociedade possui uma filial com sede e foro na Rodovia Mello Peixoto, 498, Km. 158.
Jardim Uniào. CEP 86185-700, na cidade de CâmtÉ/Paraná, devidamente registÍada e
arquivada na junta comeÍcial do estado do Paraná sob o no. 41901695312 por despacho em
sessão de 10 de outubro de 2017 e inscrita no CNPJ/MF n". 24.380.089/0003-99.
ParâgtaÍo Primeiro - A filial funcionará por período indeteÍminado, tendo iniclado suas
atividades em 10 de outubro de 2017.
Parágrafo Segundo - A filial tem como finalidade o mesmo objetivo social da matÍiz.

3.3. A sociedade possui uma filial com sede e foro na Rodovia BR 376, Km 1'10, S/N, CEP
87701-970. na cidade de Paranavai/Paraná, devidamente registrada e arquivada na junta
comercial do estado do Paraná sob o no.4í9016953M por despacho em sessão de 10 de
outubro de 2017 e inscrita no CNPJiMF no. 24.380-089/0002-08-
Parágrafo Primeiro - A Íilial funcionará por período indeterminado, lendo iniciado suas
atividades em 10 de outubro de 2017.
Parágraío Segundo - A filial tem como Íinafidade o mesmo obietivo social da matriz.

CLAUSULA QUARTA: Objeto Social:
4.1. A sociedade empresária tem por objêto social, o ramo de: Comércio de automóveis,
caminhôes. camionetas, ônibus e utilitários novos e usados, assim como suas respectivas
peças. acessórios e perlences; presteçáo de serviços de manutenção e reparação mecánica
de veÍculos aulomotores; locaÉo de caminhóes e demais veículos automototes.

CLÁUSULA QUINTA: Do Gapital Social:
5.í. O capital social no valor de RS 3.534.440,00 (três milhões, quinhentos e trinta e quatro
mil, quatrocentos e quarenta reais), representados poÍ 3.534.440 (três milhõ€s, quinhentas e
trinta ê quatro mil, qualrocentas e quarenta) quotas no valor de RS 1,00 (um real) cada uma,
fica assim drstribuido enlÍe os sócios:

sócros

CARLOS HENRIQUE TREVíSAN

ANA LETICIA TREVISAN

TOTAL

NO

QUOTAS

't.767.220

1.767.224

3.534.440

Valor Cada
Quota - R$

í,00

1,00

19144.

VALOR
TOTAL R$

í.767.220,00 .
1.767.220,O0

3.534.440,00

oh

50,00

50,00

100,00

U
Us
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5.5. A responsabilidàde de cada sócio é limitada a importância do capital social, mas todos
respondem solidaÍiamente pela integralizaçáo do capital social, nos Termos do ARTIGO No
1052, de Lei No. 10.406, de 10de jeneiro de 2OO2.

CLAUSULA SEXTA: Da Administraçâo:
6.1. Fica investido na funçâo de ADMINISTRADOR da sociedade o sócio CARLOS
HENRIQUE TREVISAN, já qualificado, dispensado da prestaçáo de caução.

6.2. A sociedade será administrada pelo sócio ADMINISTRADOR CARLOS HENRIQUÊ
TREVISAN, que exercerá a Íunção de administrador. o qual compete !!gjyi!]B!@E, o uso
da Íirma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudÍcial da sociedade empresária
sendo-lhes, entretanto, vedado o seu empÍego sob qualquêr pretexto ou modalidade, em
opeÍações ou negócios estranhos ao objeto social.

6.3. DECLARAÇAO DE DESIMPEDIMENTO - O sócio ADMINISTRADOR declara que náo
está incurso em nenhum impedimento legal que o impeça de exercer a atividade de
empÍesário.

6.3.1. O sócio ADMINISTRADOR declara sob as penas da LEl, que não está..impedido de
exercer a administraçâo da sociedade, por LEI especial, ou em virtude de úondenaÉo
cÍiminal, ou poÍ se enconlíar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente. o acesso a cargos públicos ou por crime falimentaÍ, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sislema Íinanceiro
nacional, contra normas de deÍesa da concorrência, conlÍa as Íelações de consumo, fé
pública ou a píopriedade.

6.4. A sociedade empresária poderá ainda ser represenlada por procuradores. coníorme vier
a ser estabelecido nos respectivos inslíumentos de mandato e de acordo com e extensão dos
poderes que neles contiverem.
6.4.1- As procuraçoes em nome da sociedade empresáfla serão assinadas pelo sócio
ADMINISTRADOR. e conterâo os poderes e prazos de validade, devidamente especiÍicado no
respectivo instrumento de mandato.

6.4.2. As procuÍaÇÕes para a finalidade de representação junto ao poder judiciário, em
qualquer instáncia, com a cláusula " Ad Judicia", a sociedadê será representado por seu
admínistradoÍ, ou procurador com estes poderes, e não constará prazo de validade. ;l rw
6.5, Que a socredade poderá a quaiquer tempo, elaborar balanços intermediários, e podeÉ
seÍ mensal, trimestral ou semestral. levando a pÍévia aprovação dos sócios da sociedade, que
representem mars da metade do capital social (Art.1071, lnciso l, e Art. 1076;'lnciso lll -
cct2oo2l
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6.6. Ao admrnistÍador é vedado fazer uso do nome empresaÍiel na prestação de garantia,
fiança. cauçóes. aval ou qualquer outro titulo de favor, em ativadades estranhas ao interesse
social ou na assunçào de obrigaçÕes de favor. desde que representada ou autorizadas pelos
sócios que represenlem mais cia metade do capital social (AÍlo 1 017 e Art. 1065 - CC/2002).

6.7. Havendo necessidade, os sócios poderão designar por prazo deteÍminado, em ato
separado. administrador não sócio para conduzir a gestão dos negócios da sociedade,
segundo o que dispôe os ditames da Lei no 10.406/2002. em seus AÍtigos 1.061 ao í.063 ,

cuja aprovação dependerá dos quóruns abaixo:

a) Dos sócios representando 75olo (setenta e cinco por cento) do capital social Integralizado,
ou

b) Dos sócios repÍesentando a totalidade do câpital soclal, enquanto o cepita: não estiver
integralizado.

6.8. Ao término de cada exercÍcio social, em 31 de dezembro. o sócio ADMINISTRAOOR
prestará contas justiÍicadas de sua administração, procedendo à elaboraçáo do invenlário.
balanço patrimonial e contas de lucros e perdas (Art.1065 - CCl2002), e cuja eprovaÇão daÊ
se-á pelos sócios que representem mars da metade do capital social (Art.1071, lnciso l, e AÍt.
í 076, lnciso lll - CC/2002).

CLAUSULA SETIMA: Da Remuneração do Administrador:
7.1. Os sócios poderão em comum acordo, Ílxar uma retirada mensal, a título de pró-labore.
observadas as disposiçóes legais pertinentes.

CLAUSULA OITAVA: Da Retirada, lmpedimento ou Falecimento de Qualquer dos Sócios:
8.í. A sociedade não se dissolverá pela retirada. interdição, Íalência, insolvência ou
impedimento de qualquer dos quotistas. cuja apuÍação de seus direitos, deduzidos as suas
obrigações. serão apurados em balanço especifico.

8,1,1. Para preservar os objelivos inerentes á cíiação desta sociedade e assegurar a
estabilidade do patrimônio familiar o sócio minoritário que pretender se retiÍar da sociedade
por qualquer motivo, deverá oíerecer suas cotas aos sócios remanescentes. .nelo mesmo
valoÍ que obtiver como oferta de lerceiros, devidamente expÍessâ e foÍmalizade. Í,lo enlanto,
ao sócio (ou sócios) Íemanescente que pretender adquirir as cotas, será facultado o
pagamento em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, sendo toleÍado intervalo entÍe
os pagamentos de até 90 dias conseculivos, sem qualquer penalidade. se assim o desejar.

v
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8,í.2. O ingresso doà herdeiros na sociedade podeÍà ser vetado por sócios que representem
a maioria do capital sociâ1, caso em que se aplicará o disposto no item 8.í .1, acima.

8.2. A sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos quolistas, caso
em que os herdeiros ingressarão na sociedade, respeitando a distribuição de quotas que lhe
couber, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optarem por dela se
relirar obedecendo ao disposto na cláusula décima abaixo.

8.3.4s disposiçÕes dos itens 8.í acima também se aplicâm nos casos de sócios que sejam
dissidentes de modiÍicaÇão do contrato social, fusâo da sociedade. incorporaçáo de outra, ou
dela poÍ outra e/ou transformação, hipóteses em que é íacultado aos sócios Íetirarem-se da
Sociedade nos tnntia dias subsequentes à Íeunião em que ocoÍreu a respectiva dcl;bera -o.

8.3.1. O procedimento descrrto nos itens 8.1 acima. e seguintes será adotado em outros
casos em que a sociedade empresária se resolver em relaÉo a qualqueÍ sócio.

CLÁUSULA NONA: oes Transferências de Quotas:
9.1. As quotas da sociedade empresária são indivisíveis e náo poderão ser tÍansfeÍidas ou
alienadas sob qualquer pretexto â tercêiros, sem o consentimento expresso dos outros sócios,
aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a
sua aquisição, se postas a vendas.

9.2. O sócio que desejar transferir direta ou indiretamente suas quotas a teÍceiros, deverá
notificar por escrito os demais sócios. observando o contido na cláusula oitava, itens:8.1 e
8.1 .í, no que couber-

cúUSULA DÉclMA: Da Dissoluçâo e Liquidação:
í0.í. Ocorrerá dissoluçâo da sociedade quando houver insuÍiciência de capital,
impossibilidade de execuçáo do obieto social. falta de pluralidade de sócios, não Íeconstituida
no prazo de í80 (cento e oitenta) dias, nas hipóteses previstas na Lei, ou por delibeÍação dos
sócios que representem três quartos do capitâl social.

10.2. Determinada a dissolução, cumpre à administração providenciar imediatamente a
investidura do liquidante, que poderá ser um dos sócios ou um lerceiro, devidamente
escolhido. pelos sócios que repÍesentem 75% (setenta e cinco por cento) do capibl social
(Art. 1071, lnciso Vl e Art. 1076, lnciso l). PÍocedendo-se a liquidação da sociedade, e uma
vez saldado todo o passivo. o ativo restante seÉ pâÍtilhado entre os sócios,
proporcionalmente à respectivas parlicipaÇóes no câpital social.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Das Oeliberações Sociais:
11 .í . As delibeíaçoes sociâis, especialmenle nas situações previstas no Arligo 107'l do código
civil de 2002, e em todas as questôes e assunlos de interesse da sociedade empresária.

11.2. Que obÍigatoriamente a cada ano, nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do
exercicio social, os sócios se reunirão para deliberação sobre as contas e aprovação do
balanço petflmoniai, balanço de resultado econômico e da conta de lucros e perdas;

'11.3. Das deliberações tomadas nas reunióes de quotistas, seráo lavradas atas no Livro de
atas de reunião, que seÍáo assinadas pelos membros da mesa e pelos sócios presentes.

íí.4. Que a sociedade poderá a qualquer tempo, elaboraÍ Balanços inteímediários, e poderá
ser mensal, trimestÍal ou semestral, levando a prévia eprovaçáo dos sócios da Sociedadê.

1í.5. Fica estlpulado entre os sócios. que a convocação para as reuniões será encaminhada
aos respectivos quotistas vias correio, eletrônico (e-mail) ou caÍta simples, ficando.Cispensada
a publicaçào de anúncios de convocação e ainda, a declaraÉo de ciência da totalidade dos
quotistas.

11.5.1. A Íeuniáo torna-se dispensável, quando todos os sócios. decidirem por escÍito sobre a
matéria que seíia objeto dela (Aít. 1 072 - Parágrafo 30).

11,6. Quando os sócios convocados para reuniâo, devem se fazeÍ presente. ou serem
repÍesentadas nos termos do artigo n' 1074. Parágraío 1" do CC12002.

1í.7. Que os sócios poderão designar por prazo detêrminado, em ato sêparado. administrador
não sócio para conduzir a gestâo dos negócios da sociedade. segundo o que dispôe os
ditames da Lei no '10.406/2002, em seus AÍtigos .l .061 ao 1.63, cuja aprovaÉo dependerá
dos quóruns abaixo:

a) Dos sócios representando 7s%(setenta e cinco por cento) do capital social lntegralizado; ou

b) Dos sócios ÍepÍesentando a totalidade do capital social, enquanto o capital não estaveÍ
integralizado.

11.8. Que a sociedade poderá deiiberar na Íorma da Legisiação, quanto a exclu. io de sócio
que náo esteja sintonizado com os interesses gerais da Empresa-

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Exercícío Social, Rêservas, Distribuiçáo de Lucros:
í 2,í . O exercicio social inicieÊse-á no dia 01 de janeiro e terminaÍá n ia 31 de dezembro do

s justiÍicadas de suamesmo ano. devendo o adminrstrador. nêsta ocasião, prestar ta

U:
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adminisÍeÇãô procedendo à elaboraçáo das demonstraÇóes Íinanceiras exigidas em lei, que
náo precisarão ser arquivadas oerante o registro do coméÍcio ou publicadas, e cuja aprovação
dar-se-á pelos sócios que Íepresentem mais de sO%(cinquenta por cento) do capital social
(Art.1071, lnciso l. e Aí. 1076, lnciso lll - CCIZOOZ).

12.1.1. Do lucro apurado. depois de deduzida a pÍovisão para o imposto de renda, o
remanescente teÍá a destinação que Íor atribuida pelos sócios Íepresentando a maioria do
capital social. em reuniáo que para tal Íinalidade deveÍão realizar. Ocorrendo prejuízos, serào
compensados com Íesultados positivos futuros, com lucros acumulados, ou absorvidos pelo
capital social. com sua consequente redução, nos termos da lei. Os sócios paíiciparão nos
resultados proporcionalmente à participação social de cada um.

12.1.2. Os iucros seÍão distribuidos entÍe os sócios proporcionalmente ou
desproporcionalmênte às suas participaçóes no câpital social da sociedade empresária, cuia
decisáo daÊse-á pela maioria dos sôcios, pÍesentes á reunião ou assembléia de sócios, nos
teÍmos do Art. 1007 e 1008, combinado com Art.997, Inciso V e Vll da Lei no 104CÉ,12002.

12.1.2.1. Que aprovado em deliberaÉo da sociedade, os lucros podeÍáo ser distÍibuídos
despropoícionalmente a sua participação, no capital social, como bem definidol nos Arligos
1 007 e 1008 - CC|20O2:

12.1.2.?. Oue os sócios da Socaedade Empresária deliberam que a delibeÍaçâo do item
anterio( dar-se-á com fulcro ao Art.í076. lnciso lll - CC12002, pela maioria dos votos dos
sócios, presentes a reunião ou assembleia de sócios,

12.1.3. A sociedade podeÍá levantar demonstraÇÕes íinanceiras intermediárias, proceder com
a apuraçào contábil mensal de lucro e distribuir lucros apurados a qualquer tempo, observada
as limitaçóes legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de
lucros constantes do último balanço patrimonial.

'12.1.4. Não poderão eventuais credores dos sócios. mesmo na hipótese de insuficiência de
bens dos mesmos, ÍazeÍ recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da
sociedade, ou na parte que lhes tocar em liquidaçáo.

GúUSULA DÉctMA TERCEIRA: Declaraçâo de Desimpedimento: ,1, í
13.1. Os sócios declaram que náo estáo incursos em nenhum impedimento legal, que 

"{yimpeçam de exercer a ativrdade de empresário.

CLAUSULA OECIMA QUARTA: Disposição Gerais:
14.1. E expressamente vedado fazer uso do nome empresarial na restaçáo oe gaÍanlia.
fiança, aval ou qualquer outro tílulo de favor. em negócios eslranhos o objeto soci

CE,ETiPICO O 9A,GISIEO gt 24/07/2 a:5a soB F" 201Elt{9435
cóDrco DE !'EEtrrcÀçfo,t,.lUNÍÀ 
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í4.2. Os sócios qúotistas se comprometem a contribuir c,om seu êsforÇo, técnica e
conhecimento para o bom êxito dos objetos da sociedade empresána.

14.3. A sociedade empresária reger-se-á pelo dispostos neste contrato social, e pela Lêi no

10406|2002 - Código Civil Brasileiro. e ainda, no que esta for omissa, pelas disposiçóes da
Lei no 6.404/76.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Os contratantes, neste alo, elegem o Íoro da cidade de
Maringá/Paraná, para o exercicio e o cumpÍimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato. bem como para a soluÇão de quaisquer litigios que dele possam deconer,
renunciando a qualquer outro foro, poÍ mais especial ou pÍivilegiado que venha ser.

E, por assim estarem ajustados e contralados, lavram,
datam e assinam o pÍesente instrumento, em via única, obrigando aos signatários e seus
herdeiros ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Maringá/Paraná, 27 de iunho de 20í 8

ÍiuL2 DE

Für)l 11

ÍoÍ.»
ít

/i .t

f€r-

CARLOS HENRI E TREVISAN

a-
l.tJxrÀ coútRcrat

ANA LETICIA TREVISAN

./,
il'

CEEIIFICO O BBGISTBO EX 21/C7/2OlA 1.4:5,1 SOB N' 201833{8a35
ppoiocoúo: r833agal5 DE 17/07/2otg. cóDrco DE vERrFrcÀçIo,
118C29r148!0. NIRE: 4120834948{.
vcÀ Àgror{dtoEBs L?DÀ

LibêrEad Bôs!6
SBCRETÀRIÀ - GEETL

cmItID,2rll07l2018
gw- ê!E,r€.â!àci 1 - p: -gow-b!

val itlad. d.stê doc@to, Ec 1+rê.6o, tica sulêtto à coeE@ação dê sua autEticialÂatê Eoá rclDêclivoE EorrBts
InÍo@ndo 6êüs r.spêctlvoá cAigoB ri. v.!ificàçáô



og58rrrTr.^ ãp ,o6Tpg. Êo^Trc.d.e: 5n.É op@orut
eTElrod to^TtoadlEe: áoü.PEPTaT1Elnr En, EP oràB^orab)a € ôãT.çnr rrT, ,oase:abÍ aÊ 'olEamrop alrap .pBpTIr^

:q'^06_ rd_ rTrEJEBrrib. àÀ
8r02./a0ltz'vErrru1f,

1FE'O - YIüYJIRICAS
snSoÊ PEir€qI'i

YOI,I SS{O,IOAOIIIY IIJÀ
'18t6t€80trt :Íurlt 0ir8tr6z0s!r:qávfldr&i^ zq @tq?c 'a7oz/Lol rr aq !€r8rsE8r :olofoJpEir

VNYÚYJ OO
TVrllliío) Y1l.!nÍ

-^-9Er8tE€8r02 ,!a sos ts:tr 81 /ao,/t? tla otJsrcEü o oararüra,

*."** -o.ffitz',it+r,9!iÉíB Ír',iÊ*.**
lús ltl rúúA 1rl.r.l aÍalü'rEr!

Ítffiiçr§qot-'tt'Íro{14tç.trrípÍUA|tÍlt.t t

\,;

s.InTl.l atqrü

,lI urrrrr trt-looeruE l
? ,!ilrú{rr O5ú{Ooí!

aflvc - soralrccd , Év10l{ ,o olvt€fEÉúr *

ô\c

B§
'c

(Ee/eÊQr) 41.?§&J tra r @l n5
.4rS -9oFrÊ r..,Érr dü4.r.s 6

0vs o

iirt
-ràr l
.!,lr'::. .

!:.tüí,

!i
.,Il

'r$llrSf0rll:rirl r'
-rrtJ tl.t ,ill:"' -itirl-r.

â ;r"!, à

;i'Êll'i:j-..l1nl// ir:
ri: 4jii r..l iiT-:,

- lj.:r ::T
,?rl'i!'l ,i :. _ l1j j _

_- r -::,.lr.t:'r _ ;!ii_Êiii rbi )-:l-a_l - Cil5 ,ilj?:,\úiJ il ,.-...

t

t0I

:Íillii tii 'f!

,l)1
\
\



GAIUINHõES TREVISA
ic1

PROCURAÇÃO

oUToRGANTE: ELLENCO SOLUçÕES PARA TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

câdastro no CNPJ 04.862.831/0001-23 deste Estado do Paraná e inscrição Estadual 90250211-40, com
sede na Rua José Carlos Mufatto Ne 1.334, Jd. Riviera, na cidade de Cambé Paraná CEP 86.187-025
Estado do Paraná, neste ato representada por Seu Sócio Administrador Sr. SERGIO ROMANO TREVISOL

abaixo assinado, brasileiro, divorciado, empresário CP 8 387.179-34e RG 945.765-8 Íesidente na

cidade de Maringá Estado do Pâraná. OUTORGADO DAIAN IGUES GO sileira,
solteira, vendas a governo, portadora do RG 9.856.974-0 P-?R e CPF 059.912.279-0 iesidente e

domiciliada na cidade de MarinBá estado do Paraná, na Rua Guaratinga Ne 324, Casa B, Jd. Dos Pásseros,

Cep: 87075-240. Por meio do presente instrumento de mandato de procuração, a OUTORGANTE confere
podeÍes ao OUTORGADO para representa-la junto aos órgãos da Administração Pública Direta ou
lndireta em geral, para participar de qualquer pÍocesso licitatório nas modalidades previstas nas LEIS

8.666/93 e L0.520/02, e as suas alterações e artiBos conferindo-lhes poderes especíais para assinar
requerimentos, declarações de atas, termos de compromissos, termos de responsabilidades, contratos,
propostas de preços, recorrer administrativamente de resultados ou renunclar a este direito,
substalecer, impugnar editais e recursos, receber intimações, negociar preços diretamente com o
pregoeiro, receber e dar plena quitação, formular ofertas e lances de preços, assinar a sua carta de

credenciamento, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame para o completo
desempenho do presente instrumento de procuraçâo.

A Vigência do presente insrumento de mandato é até 0211012019, só podendo ser prorrogado
por um novo instrumento.

Cambé, 02 de outubro de 2018

Outorgante:

o
É.

oÉ

1

Sergio Romano Trevisol
CPF: 184.387.179-34

RG: 945.765-8
Cargo: Sócio Administrador
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ELLENCO SOLUÇOES PARA TRANSPORTES LTDA
Fantasia: TREVTSA

Rua José Carlos i\{ul'atto N' 133'1, Jtl. Riviera
CEP 8ó.187-025 - Carnbé - Paraná
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ELLENCO SOLUçÕES PARA TRAflSPORTE LTDA
cNPJ/MF (x.862.831i000'l -23

NtRE 4't2M728511
DÉcilA strTA ALTERAçÃo CoNTRATAL
cd{souDAçÃo Do coNTRATo socrAl

HONOR PARTIGIPAçÔES LTDÀ, inscÍttá no CNPJ/MF sob n" 07.942.'17í000157,
NIRE 42203756465, corn sede e Íoro a Rua Das Amêndoeiras, no í80, Sah 02, Baino
Palmas, Govemador Celso Ramos-SC, CEP: 89.70&202, ne§e ato representada pelo
Administrador o Sr. Cristiano Mair Bonassi, brasileiro, casedo sob o regime de
comunhão parcial de bens, natural de São Paulo§P, nascido em 04/031976,
empresário, inscrito no CPF/MF sob no 263.707.39&.55, portador da carteira de
identidade RG no 12R-2.997.275, expedkja em 13í0/1989, SSPiSC, residente e
domici$ado na Avenida Oiapoque, no 65, Apto 25OlN, Baino Alphaville, Barueri-SP,
CEP: 06.454{85.

SERGP RO À{O TREVISOL, brasileiro, divorciedo, netural de Concordia.SC,
nascido em 08/03195í, empresário, insqito no CPF/MF sob n" 184.387.17934,
poÍtador da cárteira de idêntidade RG n' 945.76S, epedida em í 9/O€l/201 1 ,

SSP/PR, Íesk entê e do.nicili6do na Avenida Dr. Gastiio Vidigal, 2517, Cas€ 12 -
CondoÍnínio Parthênon, Jardim Fregadolli, Maringií'PR, CEP: 87.05322 I .

ALEHNDRE FARDE PEREIRÀ brasihiro, asado sob o regime de coÍnunhão
parcial de bens, naturaldo MaringâPR, nascido em 06/09/1972, Advogado, inscrito no
cPFruF sob no 8&4.470.65987, portadoÍ da caÍteira de identidade RG no 5.729.117-l,
expedida em í 9/0d2017, SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida XV de
Novembro, 300, Aflo 1002, Condomínio Edifício Beverly Hils Boulet ard, Zona 0í,
Maringá-PR, CEP: 87.01&230.

Únicos sócios da sociedade eínpresaria limitada ELLET{CO SOLUçÕES PARA
TRÂNSPORTE LTDÀ, constitnída e regisu'ada na Junta CoínerDial do Estado do Paraná
sob no 4120É728511, em 24n1lmo2, inscrita no CNPJ/MF 04.862.831/0001-23,
estabelecada na Rua José câíos MuÍatto, 1334, Jardim Riüera, CambêPR, CEP:
86.í87{25, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consoliddr o Contrato Social, E
fazendo-o mediante es dáusulas e as condigões abaixo dispostas:

Cláusula 't' - Os sóc,ios decidem poÍ unanimidade, e sern quaisquer ressalvas, tqnadas
as seguintes delibsaço€s, correspondentes atos societários, os quais ficE,m Íazendo -
parte integrante destâ AlteraÉo, corno anexo, a saber: //7^g

Págine í de í0à,
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ELLEIICO SOLUçÔES PARA TRAflSPORTE LTDA
CNPJ/MF 04.862.831 /0001 -23

NIRE 41204728511
DÉCilA strÍA ALTERAçÃO COilTRATUAL

coNsouDAçÃo Do coNTRATo SOCTAL

a) Apro\rada a INCoRPORAç|ÂO da ernpresa TREvlsA XÀS SoLUçóES PARA
TRÂNSPORTE LTDÀ, sociedade eÍnpÍesaÍia limitada, corn sede na Rua José Carlos

Múatto, no 1334, Sela 0í, JaÍdim Riviera, na ddade de Cambé, no estado do Paraná,

sob o CEP 86.187{25, registrada na Junta CoÍnercial do Estado do Paraná sob n".

4120&492058 em 2411112016, insdita no CNPJ sob no 26.596.72710001-77 , no exato teor
da JustificaÉo (Anexo 0 e o Protocolo de lncorporaÉo (Anexo ll).

b) Aprovado a hornologaÉo da indicaÉo do perito avaliador do paüimônio incorporado a

empresa: PoLl Auo ASSESSORIA coNT^BlL SS, com sede e foro à Rua lsaura
Comicholi Pires, no.39, Salâ 5, CEP: 88.090-130, Baino Capoeiras, na cidade de
Florianópolis, Sante CalaÉna, última alteração registrada sob o no. 333i:i6, liwo A-124,
Íolha 57, no RegistÍo de Títulos e DodrmerÍosiR.C. Pessoas Jurídicas de Florianópolis -
SC e inscrita no CNPJ só o n0 83.198.911/0001{0, neste ato, represefitado pelo

Administsadoí o Sr. JoRGE cRlsTlAt{o cOtES, brasileiro, cassdo sob o Regime de
Comunhão Parcial de Bens, Contadtr, residente e domiciliado na Rua Elesbão Pinlo da
Luz, 269, BaiÍro Jardim Atliintico, Flo,rianópdis, Sente Caterine, CEP 88.09S,500,
poÍtador da Carteira de ldentidade n" 6/R 407.1&4-4, emiüda pela §SP/SC, inscÍito no
CPF sob no 245.026.69S20 e no CRCJSC sob o no 877910-2.

c) Aprovado o [-au<lo Técnico de Avaliaçáo (Anexo lll) apres€ntado, nesta opoÍtunidade,
pelos peritos, acina qualifcadm, ateslando que o velor do Pâfimônio líquido contábil dâ
TREVTSA HAIS SOLUçÔES PÂlra/À TR./$ISPORTE LTDÀ, acima quâftncáda, abon ido
por estâ sodedade, cüresponde ao morúarÍe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reeis).

Cláusula 2^ - Ém razáo da parcela absonrida, conforme pÍotocolo de incorporaÉo, o
capital social sefií auÍnentado ern RIE 2.m0.000,00 (dois milhõ€s de reais) passando dê
R$ 5.445.283,m (dnco mihóes quaúocentos e guarenta e cinco mil e du.Dntos e oitente
e úês reais) para R$ 7.445.283,00 (sete milhões quatrocentos e quarenta e cincD mil ê
duzentos e oitenta e bês reais). Pela alteraÉo, a po€iÉo do capital social ficou assin
distribuÍda entre os sócios, corn alteraÉo na Cláusuh Quinta do ConFato social:
'CúUSULA QUll{TA: O capital social é de RS 7./t45.283,00 (sete milhõias quatrocentos

e quaÍenta ê cinco mil e duzentos e oitenta e três reais) diüdido eÍn 7.445.283 (sete

milhÕês quatocÊntias e quarenta e cinco mil e duzentas e oitenta e fês) quotas,
Página 2 de l0
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ELLETICO SOLUçÔES PARA TRA'{SPORTE LTDA
cNPJiMF 04.862.83't /0001 -23

NlRE 412047285í 1

DÉCTIA SEXTA ALIERAçÃO COÍ{IRATUAL
coNsouDAçÃo oo coNTRATo soctAL

a) Aprovada a II{CORFORAçÃO da eÍnprêsa TREVISA f,AlS SOLUçóES PÂRA
TR.AilSPORTE LmÀ, sociedade €rrpresaria limitada, coÍÍr sede na Rua José Carlos
Muíetto, no 1334, Sala 0'1, Jardim Riúere, na ddade de Cambé, no estado do Paraná,
sob o CEP 86.187-025, regisfada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n".
4120&492058 em 24h1n016, inscrita no CNPJ sob n" m.596.7271ooo1-77, no êxato teor
da JusúficaÉo (Anexo I) e o Protocolo de lncorporaÉo (Anero lI).

b) Aprovado a hdndogaÉo da indicaÉo do perito avaliador do patimônio incorpdado a

empresa: POLI AUD ASSESSORIA CONTÁBIL SS, corÍr sede e foro à Rua lsaura
Comicfioli Pires, no. 39, Sala 5, CEP: 88.09G130, Bâino Capoeiras, na cklade de
Florianópolis, Sánta Caterina, última afreraÉo regisFeda sob o no. 3Í1336, liwo A-124,
Íolha 57, no Registm de Títubs e DooJmentosi/R.C. Pessoas Jurídicas de Florianópolis -
SC e inscrita no Cl,lPJ sob o n0 83.198.911/000í{0, neste ato, representado pelo

Adminisbador o Sr. JoRGE cRlSTlA{o GOtEs, brasileiro, cesado sob o Regime de
Cornunhão Parcial de Bens, Contadd, residente e domiciliado na Rua Elesbão Pinto da
Luz, 269, BeiÍÍo Jardim AlÍinüco, Flodanópdis, Santa Ceterina, CEP 88.09$500,
poÍtador da Carteira de ldentidade n'6/R 407.1&4-4, emitida pela SSP/SC, inscÍito no
CPF sob n" 245.026.69+20 e no CRCJSC sob o n'8779/G2.

c) Aprwado o [áudo Técnico de Avaliaçáo (Anero lll) apresentado, nesta opoÍtunidade,
pelos pêritos, acima qualificados, at€stando que o valor do Patimônio líquido contábil da
TREUSA mÀS SOLUçÔES PARA TRÂNSPORTE LmÀ, acima qualíicada, absoÍvido
por esta sociedade, conesponde ao montante dê R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais).

Cláusula ! - ún razáo da parcela absoÍvidâ, conÍofine protocolo de incorporaçáo, o
capital social seÍá euneírtado eÍn R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) passândo de
R$ 5.445283,00 (cinco mihões quatrocêntos e querenta e cinco mil e duuntos e oitenta
e tràs reais) pere R$ 7.445.2t|Í1,00 (sete mihões quaúocentos e quarenta e cinco mil e
duzentos e oitentâ e bis reais). Pela alteraÉo, a posição do capital social ficou assin
distribuÍda entre os sócios, corn alteraÉo na Cláusula Quinta do ConFâto social:
'CúUSULA aUl[TA: O capital social é de R$ 7.445.283,00 (sete milhões quatrocentos
e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e três reais) dividko ern 7.445.283 (sete
milhões quatsocentas ê quarenta e cinco mil e duzentas e oíenta e bies) qu
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ELLENCO SOLUçÔES PARA TRÂilSPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.83í /0001 -23

NtRE 41204728511
DÉCTA SEXTA ALIERAçÃo coiITRÂTUAL

coNsouDAçÃo Do coNTRATo soctAl-

nominal de R$ í,00 (um real), cada uma, totâlmente subsqitas e integralizadas, eín
moeda corrente do Pais, pelos sócios e distsibuídas da seguinte forma:

Sócios Clte. Quotas Valor em R$
Honor Participações Ltda.
Sergio Romano Treüsol
Alexandre Faride Pereira

Total

3.559.283
3.U1.472

,44.528

3.559.283,00
3.341.472,00

544.528,00

47 ,81
44,88

7,31

7.1,{$.263 7.445.2&t,00 í00,00

Cláusula 3' - A sociedade utilizaÉ cüno título do estabelecimento a expressão
.TREVISÃ'.

Cláusula 4' - E n íace das alteraÉes os Sócí:s deliberam atudlzar e consolidar o

Contrato Social da Sociedade coín bâse na Lei 10.40d2002, tomando assim sem efeito,
a partir desta data, as dáusulas e condiçõ€s contidas no contrato primiúvo, que passa a
reger-€e petas s€guintes cláusulas:

CONTRATO SOCI,AL CONSOLIDADO
ELLENCO SOLUÇÕES PAT/A TR,iANSPQRTE LTDA

GNPJ/ilF: 1r.t.862.831/0001 -23
NIRE: 4í 20472851 í

HONOR PARnCIPAçÔES LTDÀ, inscrita no CNPJ/MF sob n' 07.942.'17510001{7,
NIRE 4220375ô/165, com sêde e foro a Rua Das Amendoeiras, no 180, Sah 02, Baino 

-Paknas, Govemador Celso Ramos§C, CEP: 89.700-202, neste ato representada pelo 
.'€

Adminisúador o Sr. Crisüano Mair Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de

cornunhão parcial de bens, natural de Sáo Paulo§P, nascido em O4/031976,

Página 3 de í0

empreúrio, inscÍito no CPF/MF sob no 263.707.398-55, portador da carteira de \
identidade RG no 12R-2.997.275, expedkja em 13/10/1989, SSP/SC, reskjente e {
domiciliado na Ayenida Oiapoque, no 65, Apto 250 .1, BâiÍÍo Alphaülle, Barueri§P,_, 

'\cEP:06.454-065. ,f'@:
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ELLENCO SOLUçÔES PARÂ TRANSPORTE LTDA
CNPJ/I\,F 04.862.831 /000 1 -2s

N|RE 4í20472851í
DÉcmA sExrA ALTERÂçÃo GoNTRATUÂL

coNsouDAçÃo Do coNTRATo soctAL

SERGO RO AltIO TREVISOL, brasileiro, divorciado, natural de Concordia-SG,
nascido em 0U03í195í, eírpÍE!Ério, inscÍito no CPF/MF sob no í84.387.17934,
portador da carteira de idenüdade RG no 945.76ffi, epedida em í9/08V201 1,

S.SP/PR, residente e doíÍriciliado na Avenida Dr. Gasüio Mdigal, 25í7, Casa 12 -
Condomínio Parthenon, Jardim Fregadolli, MaringáPR, CEP: 87.05*221 .

ALEXA|'IDRE FARDE PERERÀ brasileiro, casado sob o Íegime de coínunhão
parcial de bens, naturalde MaÉngáPR nascido em 06/09/1972, Advogado, inscÍito no
CPF/MF sob no 884.470.65987, portadoÍ da caíeira de idenüdade RG no 5.729.447-7,
expedida em í 9/0ô/2017, S.SP-PR, residente e domiciliado na Avenida )0/ de
Novembro, 300, Apto 1002, Condomínio Edifício B'everly Hills Bouhvard, Zona 01,
MaringáPR CEP: 87.0í3-230.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o norne de
ELLET{CO SOLUçÓES PARA TRÂNSPORTE LTDÀ com sede na Rua José CarlGs
llufatto, í334, Jardim Riviera, Cambé+R, CEP: E6.í67{t25, insoita no CNPJ/MF sob
o no (14.862.8111/000í-23, regisú-ede na Junta Comercial do Paraná *b n" 4120É17285'11

dn 24l11l2002i RESOLVEM cürsoüdar o contrato sooial mediante as condi@es
estabelecidas nas dáusulas seguintes:

Cláusula í. - NO E EilPRESAFIAI- SEDE E Dolllclllo:
A Sociedade gira sob o nqne empresarial dê ELLENGO SOLUçÔES PARA
TRANSPORTE LTDA e teÍn sede e dqnicilio na Rua José Cârlo6 Uuffito, 1334
Ja?dim Riviêra, GamHPR, CEP: E6.íE7{125.

PaÉgraÍo Únlco: A sociedade úilizaÉ como títub do estabelecimeflto a oeressâo
"TREVISA"

Cláusula ã - FIUÀS E OT TRAS DEPENDÊNCTAS: í^ I
A sociedade poderá a qualquer teÍnpo, abÍir ou fecàar Íilial ou out'a dependência, no país \l
ou no elterior, mediante alteraÉo conbatual assinada por todos os sócios. §

.y\
Parágrafo Único; a sociedade mantém as seguintes filiais e seus respeciivos objetos 

'4
sociais: q-ef
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ELLENGo SoLUçÓEs PARA TRA{SPoRTE LToA
cNPJ/MF 04.862.831/0001 -23

NtRE 41204728511
oÉcur sexrl erreRAçÃo GoNTRATUÀL
coilsouDAçÃo Do coNTRATo s(rcnl

í ) Filial 01 (hum): localizada à Rodoüa BR 376 K l8E, Lote A-í0, Zona Rural,
arialvaPR. CEP 863qHlÍXr, CNPJ,ITF sob n' 04.862.E31r0íX,2{14, registrada na

Junta Cqnercial do Paraná sob no 41900767O77, etn 22O5f2O02, cujo capital social
destac€do é de R.l§ 100.000,00 (Cem mil reais), conr ot{eto social de Comércio dê
Veículos À^rtornotorrs ove e Usados, Comérclo de Peças, Equipamentos e
Acessórios pare Vêículos Automotorês, Prastaçáo de Sarviços para Veículos
AúomotoÍls, Asstgtência Técnica, Serüços de Trcinamento ô AssêssoÍia para
Soluçoês em Transporte RodoviáÍio, Consignação e Locagão dê Vêículo6,
comisrionemento de sêiviços Financilc e Transpoitê de Cargas em Gêral {Art
!l97, ll, ccr2002), que iniciou suas aüúdades em 10 de Junho de 2002, e seu prazo de
duraÉo é indeteíminado.

2) Filiel 02 (dds): localizada à Avenida PE6idente Kennedlr, no 8008, Sala 3, BairÍo
Colônia Dona Luíza, Ponta GrussaPR, CEP E4.Orlit€40, CNPJTiIF soô n'
ÍX.862.83í/0{Xl3-95, registrada na Junta CoÍnercial do Paraná sob n" 4190í 743309,
em 17lO7l2O1A, curo capital social destacado é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais),
coÍn o otieto social de Comárcio de Veícrrloe Autornotorus llovos e Usadoq
Comércio de Peças, Equipamente e Acessódos para Veículc Automotores,
PresteÉo de Serviçc para Veículc Auúdnotorcs, Asslstência Técnica, Sewiços
dê Trcinamênto ê Assêssorla paÍa
Soluções em TranspoÉe Rodoviário, Consignaçáo e Locação de Veículos,
ComissionameÍrto de SêIlriçG FinanceiÍos e Transportê dê Cargas em Geral (Art.
997, ll, GCX2O02), que iniciou suas atividades em 02 de Julho de 2018, e seu prazo de
duraÉo é indeterminado.

Cláusula 3'- OBJETO SOCIAL:
A sociedade tem poÍ objeto o COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVoS E
USADOS, COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULoS AUToMoToRES. PRESTAÇÃo DE SERVIÇoS PARA VEíCULOS
AUTOMOTORE$ ASSISTÊNCIA TÊCNICÀ SERVIÇOS DE TREINAMENTO E
ASSESSORIiA PARA SOLUçÕES EM TRANSPORTE RODOUÁRIO, CONSIGNAÇÃO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMISSIONAMENTO DE SERVIçOS FINANCEIROS E

TRANSPORTE OE CARGAS EM GERÂL (AÍt. 997, ll, CCl2Oorz\
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ELLENCO SOLUçÔES PARA TRAilSPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.831/000't -23

N|RE 4í204728511
DÉCilA SEXTA ALTERAçÃo GoI{TRATUAL

coNSouDAçÃo Do GoNTRATO SOCTAL

cláusula 4. - tt{ÍGlo DAs ATTVIDADES E PRA;ZO DE DURAçÃO DA SOCIEDADE:
A Sociedade iniciou suas aüúdades em 1o de Fevereiro de 2002 e seu prazo de duraÉo
é indeterminado.

Cláusula 5'- CAPÍTAL SOCIAL:
O capitalsocial é de R$ 7.445.283,00 (sete milhões quatrocerÍos e quaÍenta e cinco mil e
duzentos e c,itenta e ffis reaís) dividido ern 7A45.2A1 (sete milhões quatrocentas e
quarenta e cinco mil e duzentas e oitenta e três) quotas, no valrr nominal de R$ 1,00 (um

real), cada uma, totalnente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do Pais,
pelos sócios e disffiuídas da seguinte ÍoÍma:

Só,cio,s C[ê. Quotas Valor em R$ '*
&
F

Honor Partici pações Ltda
Sergio Romano Treüsol
Àexandre Faride Pereira
Total

s.559.283
3.y1.472

544.528

3.559.283,00
3.y'1.472,OO

544.528,00

47 ,81
44,88

7 ,31

7.a4!t.283,00 í00,00

ctáusula 6F - RESPOT{SABILIDADE DOS SÓClq§:
A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respoÍdem sdidariamente pela integralizaçáo do capital social, coÍÍorme dispoío no Art.
1.052 da Lei 10.406/2002.

CIáUSUk T - CESSÃO E TRAIISFERÊNCIA DE QUOTÂS:
As quotas de Capital Social são indivisíveis e não poderão ser cêdidas ou transÍeridas a
terceiros seín o consêfltimento unânime dos deínais sócios, a queÍÍl fica assegurado, êfii
igualdade de condiçóes e preço, diÍeito de preÍerência para a sua aquisiÉo se postas à ê
venda, Íormalizando, se rea[zada a cessão delas, a alteraÉo contsatual pertinente. 

f tw
Parígrato único: O sócio que pretendeí ceder ou transferiÍ todes ou parte de suas \
quotas deverá noúficar por escÍito os deínais sócios, discriminando a quanüdade de N
quotas postãs à venda, o pÍeço, foÍma e prazo de pagamento, paÍa que estes exerçam J '
ou renunciem ao direito de preÍerência, que deveráo fazer dentro de 30 (trinta) dias, 1l '-

Pásinaodeio [/ V
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ELLEIiICO SOLUçÔES PARA TRAI'SPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.831 /0001 -23

NIRE 41204728511
DÉCluA sExrA ALTERAçÃo coilTRATUAL

coNsouDAçÃo Do coilTRATO SOCTAL

contados do recebimento da noüficâÉo ou em pftzo maioÍ a cÍitério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifestareín seu direito de preferência, a c€ssão das quotas se ÍaÉ
na proporção das quotas que entiio possuírem. Decúrido esse pÍazo sem que seja
exercido o direito de prefeÉncia, es quotas poderáo ser üweínente transÍeridas.

cláusula 8": ADi[illsiTRAçÁO DA SOCTEDAI)E E USO IX) NO E E PRESÂR|AL:
A administraÉo da sociedade cab€É aos socios SERGIO ROIANO TREVISOL e
ALEXÂNDRE FARIDE PEREIRA atJando isoladamente, com os poderes e atribuições
de geriÍ e administrar os negócios da sociedade; representala ativa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente, perante ó19ã6 públicos, instituições financeiras, entidadqs
privadas e terceiros ern geral, bern corno praticar todos os deÍnais atc nec€ssários à
consecuÉo dos ot{etivos ou à dêÍesa dos interesses e direitos da sociedade, aúoÍizado
o uso do nome empresarial.

§ ío - É vedado o uso do norne empresarial em atividades estrânhas ao interesse socjal
ou assumir obrigaÉes seja em Íavor de qualquer dos quotistas ou de terceirG, beíl
coíno oneclr ou alienar bens imóveis da sooedade, sem autoÍizaÉo dos demais sócios,
expressa em Ata de Reunião dos Sócios, conforme dispóe a Lêi 10.4062002.

§ 20 - Factrfta-se ao administradd, atuando isoladamente, consütuir, em nomê dâ

sociedade, prosJradores para período deteíminâdo, devendo o insúumento de mandato

especificar os atos e op€rações a serern praücados.

Cláusuh 9 - RMRADA DE PRêLABORE:
Os sóêiG poderão, de cornum acordo, fÍxar uma retirada mênsal, a título do "prolabore",

observadas as disposições regulanentares peítinentes.

ctáusule í0' - ExERcÍGlo socl,Ar-, DEUoNSTRAÇÔES FINANCEIR^S E

PARTICTPAçÃO OOS SÓCloS NOS RESULTADOS:
Ao támino de cada exercÍcio social, coincidente com o ano civil, o administredor prestara

contas iustiÍicadas de sua adminishaÉo, pÍocedendo a elaboração do inventário, do

balanço paúimonial e demais demonstraÇóes contábeis requeridas pela legidaçao*
Página 7 de í0 o'7
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ELLENCO SOLUçóES pARÂ TR.qXSPoRTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.831/0001 -23

N|RE 4.1204728511
DÉctitA sExrA ALTERAçÃo CoNTRATUÂL
co{souDAçÃo oo coNTRATo soctAL

societária, elaboradas em confo{rnidádê cioín as Normas Brasileiras de Contabilidade,
participando todos os sócios dos lucrqs ou pedas apuadas, na mêsÍa propaçáo das
quotas de capital que possuem na sociedade.

§ 1'- A sociedade poderá levantar bâlançc ou balancetes patrimoniais em períodos
infeÍiores há um ano, e o lucro apurado nessas demons{rações intermediáÍias, poderá ser
distribuído mensalmente aos sócios, a título de antecipação de lucrc, pÍopoícionalmente
às quotas de capital de cada um. Nesse caso seÉ observada a repGição dos lucros
quando a distibuigáo afetar o capftal social, conforme estabelecê o Aí. 1.059 da Lei no

10.406t2002.

§ ? - Os sócios decidem, de acordo cqn o Código Ciül, facuttar a distribuigão de lu$os
âcumulados e Juros de Capital Próprio de forma desproporcional e diferenciada a
participaÉo no capital social, consoante ao Art. í.071 da Lei í0.406/2002, item lV, que

será aprovada eÍn reuniáo de sócios.

Cláusula íí'-JULGA ENTODÂS CO TAS:
Nc quatro m6es seguintes ao téímino do exercício social, G sódG deliberarão sobre
as contas e designarão administradoÍes quando Íor o caso.

Panágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da datâ mercada para a reunião, o balanço
patrimonial ê o de resultâdo econôrnico devem ser postos, poí escrito, e coín a prova do
respectivo recebimerúo, à disposição dos sócios que não exerçam a adminislração.

cláusula í? - FALECIUENTo oU INTERDIçÃo oe sÓcp:
Falecendo ou intêrdiÍado qualquer sócio, a sociedade continuará suas aüvidades com os Ç
herdeirc, suoessorcs e o incapaz. Não sendo possívd ou inexiSindo inteíesse destes cxl

dos sódos remanescêntes, o valoÍ de seus haveÍes será apurado e liquidado 6n base

na situaÉo paüimonial da sociedade, à data da resoluÉo, veÉficada em balanço

especialnentê levantado.

ParágraÍo único - O mesmo procedimênto será
sociedadê se lesolva eÍn relaÉo a seu sócio.

Página I dê í0
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ELLENCO SOLUçÔES PÂRA TRAT{SPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.83't/0001 -23

NtRE 4120472851í
oÉcHA sExrA ALTERAçÃo CoNTRATUAL

coilsouDAÇÃo Do CoNTRATO SOCTAL

cláusula ír - ExcLUsÃo DE sÓcto poR JUSTA GAUSA:
Ressalvado o disposto no Aí. í.030 da Lei n' 1O.4O612Cf,2, quando a maioria dm sócios
rêpresentam mab da metade do cápital social, entender que um ou mais sócios eíaio
pondo eín risco a continuidade da empresa, em ürtude de atos de inegável graüdade,
podeÉ ercluí-los da sociedade, poí iusta causa, medianle alêraÉo do conbato social.

§ lc - A exclusão soÍnente podeÉ ser deteÍminada em reuniâo 6peciafnente convocada
para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente, o acusado eÍn tempo hábil
para permitir seu coínparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 20 - EÍetuado o reglstro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio exduído
seÉ apurado e lhuidado da Íorma pÍevista na dáusula decima segunda deste contrato.

Cláusula í4' - DIREITO DE RECESSO:
Em caso de modiÍi€Éo do conffio, fusão de sociedade, incorporaçáo de out-4, ou dela
por outrâ ou Fansformação, se não houver o consenümento de lodos os sócios, o
dissidente da decjsão m4oritaria pod6rá retirar-se de sociedede, nos 30 (tÍinta) dias
subsêquentes à deliberaÉo, aplicando-se n6se câso, o disposto no Art. 1.03í da Lei no

10.406/2002.

Cláusula íS - GASOS O ISSOS:
os casos omissos deste contrato serão resoMdos pêh aplicação dos dispositivos legais
que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima
(Lei n" ô.4Mr/6), conÍorÍne faGrlta o § único do Art. í.053 da Lei n' 10.406/2002.

Cláusula 16a - DECLARAçÃO DE DESIiTPEDIMENTO: 
-

\"\:r_
'\::'

b*"

O Administ-ador dedara, sob as penas da lei, que não está impedido de exeÍcer a
administraÉo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se en@ntsar sob os eÍeitos dêla, a pena que vede, ainda que temporaÍiamente, o

acesso a cargos publicos: ou por crime Íalimêntar, de PrevericaÉo, Peita ou subomo,

concussão, pecrrlato, ou conE-a a econôíniÉ poPuhr, contra o sistema financeiro
nacional, contra noÍmas de defesa da concorrência, conúa as relaçóes de consumo, Íé
pública ou a propriedade
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ELLEilco soLUçôEs pARÂ TRÂilspoRTE LmA
cNPJ/MF 04.862.831/0001 -23

NIRE 412(X728511
DÉcilA strrA ALTERAçÃo GoNTRATUAL

coo{souDAçÃo Do coNTRATo s(rctAl.

C!áusulâ íP - FORo:
Fica eleito o foro de Marhhra - PR pare o exercício e o cumpÍimento dos diÍeitos e
obíigações resultantes deste contato, renunciando-se, e)çressâmente a qualqueÍ outro
por mais pÍiúlegiado que sqa.

E por 6tarem assim, iustoG e conúatados, lavram, datam, e assinam o pesenle
instsumento eín ffl (ms) vias, obrigando6e Íielmênte por si ê por seus herdeiros a

cumpÍi-lo eín todc G seus term(s.

Cambé-PR, 30 de seternko de 20í8.

8Ya cl
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HOI'IOR PARTICIPAçÔES LTDA
CNPJ: 07 175r@0í

SERGE ROf,ANO TREVISOL
cPF: í t/t.347.í 79&+67

XCr Bonsl

PERERA
GPF:

Testeírunhas:

Ehine trria do Fctrin
cPF 005a70,6í $aa

Í,mlela Pe?eira Silva
cPF 07921E.309-60
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TREVISA

ANEXO ill

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 9/2019

Prezados Senhores;

ELLENCO SOLUÇÓES PARA TRANSPORTES LTDA, iNSCTitO NO CNPJ NO

04.862.831/0001-23 poÍ intermédio de seu representante legal o Sr. SERGIO , portador da RG
no 945.765-8 e do CPF no í84.387.179-34, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de
HabilitaÉo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de í7 de
julho de 2002.

Cambé, 03 de abril de2019.

ELLENCO SOL ÔES PARA TRANSPO TES LTDA
Sergio Romano Trevisol

CPF: 184.387.179-34
RG: 945.765-8

Cargo: Sócio Administrador
P/P: Daiane Cristina RodriBues Gomes

CP F : O59.9L2.279-00 RG : 9.856.974-0
Cargo: Vendas A Govemo

[o+.ssa.ssuoocl-2í|
ELLEr i,.'.â S") _i ,]i,5r ;,1prq

'l Í#..r-ili ri ,--.1 L I ;._\.
R. lo3É cuLcs ; , EF;il. 1i?

iD. FÀilEriri - ,,c. Jji87_!r,,
CÂT"iBÉ . PR

-t

[Lt-[\co soLt ÇoES PÂR,\ 1.R,\NSPORTt-S l-'I l).\
Flntasia:'l'RE\'ÍSA
C,\PJ : 0.1.862.ttJ ll0B0l-23
Rua ,losó ('arlos llufirtto l..' ll3{. .kl. Rir iera
( EP tl6.l87-025 - Canrbé. Paranu
Fone ({J) 3l7J {200
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Servopa Caminhões Ltda.

I€ l.\-_Err
k{ Comlnhõcr

Ônibur
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCA
1. Do Objeto e Valor Máximo

1 .1 . A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta para a Administraçáo, na
aquisiçáo de um veÍculo tipo caminhão com coletor de resíduos recicláveis, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Convênio no 106/2018 - lnstituto das
Águas do Paraná - ÁGUASPARANA, de acordo com as características descritas neste Termo
de Referência e demais anexos.

2. ESPECTFTCAÇÓES DOS SERV|ÇOS/ PREÇO ESTTMADO

LOTE: í
Código do
produto/
eerviço

Nome do Produto/ Servlço Qtde Unid Preço
Márlmo

PÍêço Máximo
Total

1,00 UN 289.900,00

s

289.900,00

Item

1 8389 CONJUNTO COLETOR PARA
COLETA SELETIVA. Caminhão novo /
\A/Ú 11.180 DELIVERY zero, com
capacidade de PBT no 10.700k9 e
CMT de 13.200k9, rodado duplo na
traseira, com sistema de freio de serviço
e estacionamento com acionamento a
ar, potência de 175 CV e torqe de 61
MKGF, entre eixos de 4.400mm.
Cambio de 6 marchas a frente e uma
marcha ré sincronizadas, suspensáo
dianteira com molas de perfil parabólico
e traseira semi elípticas ou parabólicas.
Coletor de resíduos recicláveis,
fabricado sobre châssi em aço
estrutural 'LNE28', com embolo de
desarregamento tracionado por duas
correntes laterais livre de contato com a
carga, com depósito para armazenagem
de chorume de no mínimo 50 litros,
doado de registro de abertura e
fechamento, com depósito para
transporte de óleo de fritura utilizado de
no mínimo 200 litros, dotado de registro
de abertura e fechamento, com depósito
de borrachado para o aÍmazenamento
de vidro de no mínimo 180 litros, com
calhas superiores para condução de

t,R lrÉi. xá o. ?r l$ crc
crrÍ,àa PFl CÉP C',lGarcl-O
í dÉ,Íü (4rr 32rz6@
ct ,J ooa 74i}tEr 2 ro
E íÉ 24,,t.5',1-a7
.,r,Jrr€<\ê-@tt

sàr^s (jd ú&s LÍoa

'õo3gg#glqo-gL.7
SERVOPA CAMINHÔES LTDA'
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l._"^?jl1?1";J,'3,'.;ff 

*'

L cAul?É-PR J

R.d l.*Prrcb,'rã, .rd. t}riao
C-aa PFt - C]EP É165-r@ !Fê.r (ra3) f2ae coü, Fd (.3) 32rlâ€ot9
crrPJ @?gB 7@r 6'
É &.s.g.ii&ta pS

*Sv@-rútÉ.mrt

Er4.atlt -t.p.@r,!,

,l

99hs



L'L B

Servopa Cam inhões Ltda.

kÉ=-E1I
tt1, Cominhõcr

Ônibur
água pluvial até o solo, com plataforma
traseira fixa, dotada de sistema de
amortecimento para apoio aos
trabalhadores da coleta, com sistema
linear de compactaÉo /acomodaçáo do
lixo, de forma que a carga náo seja
visualizada quando da coleta, com
possibilidade de carregamento manual
da praça de carga, automatizado para
containers de feno padráo de 1,20m3,
com alças laterais e frontais de
segurança para dois trabalhadores; com
câmara de ré, com uma câmara interna
com carregamento e descarregamento
traseiro de infravermelho para
visualização da carga. O sistema
elétrico deve ser 12V. Afixação de arte
e logomarcas deve ser de acordo com o
modelo definido. As medidas mínimas
de cada unidade devem ser: Altura
mínima interna í.450mm; Largura
mínima interna 1.900mm; Comprimento
mÍnimo externo total do equipamento
5.540mm; capacidade de acomodaçáo
de carga 3:í; Capacidade de
capacitação 4:í ou superior; O volume
livre para carga deve ser de no mínimo
10,00m3. O fabricante deve possuir
código NIEV (código universal de
identificaçâo do fabricante sobre
chassi).

TOTAL 289.900,00 Duzentos e oitenta e
nove mil e novecentos
reais

Prazo de entrega: 60 dias, à partir da autorização de fornecimento da Prefeitura;
Validade da Proposta: 60 dias;
Local da de Entrega: Secretaria de Obras do Trabalho e geraçáo de emprego,
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro - Nova Santa Bárbara-PR
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PÍ€gão Pr€sêncial 9/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIÇOS

CtfJ: 0O 298 749/0001-67 Fornecodor : SEFUOPA CAÍrilÀllOES LIDA - CÁirAÉ 03/04/2019 Émall: canaan@servopa.cornbr

End€Íoço: ROD i/BLO PED(OTO í200 - JD Ll.ltAO - CAÍ\,ASFR - CEP86185-700

lnscrlçáo Estadual: 9058988259 Contador: SDNE FABIAIIO t.lASS

ToloÍons:4332496000 Fax Co lulaÍ: 41999763351

Íelofono contador: 4'l 33302090

tupresentanto: irARtl tt/ESStAS CÁt.lAAN LEAL

EndoÍoço Íopresentanto: ROO i/E-LO PEXOTO 1200

Ém all re pros o ntantâ: canaan@servopa.com.br

B.nco: 237 - BRAOES@

CPF:673.681.157-00
- JO r,JNtAO - CAi.BÉ/FR - CEP 86185-700

Agâncla: 3099- - -/PR

RGi 221 24-7

conta:202G6

To lêíono Íê preso ntante: 4332496006

Data de abortura

1{" lt m O..cÍlclo do ProdulD , S.rvlço OÉ.. Unld P7.9o ,lf,ímo ,ri.rc. hd.lo P..ço lJnlúÍlo Pr.ço Totrl

OOl CONJUNTO COLETOR PÂRÂ COLETA SELETIVA ,I,OO

Cemiíháo novo / zôío hoÍâ!. com capâcidad. d6 PBT no minimo 10 oookg ê CMf d. no

mlnimo lí.500kg, Íod6do dudo ns tris.ka, com .r!t.ma dê lr.io d. !.íviço ê.rlaclonam6nlo
com ecionâmcdo â âÍ, polâncà minima d. 155 CV ! toÍqu. d. no minimo 60 MKGF, .nlíü
cixos nào inícóÍÉ e 3.500mm. Csmbio d€ no mlnimo 5 marchi. a íí!nl. ê uma mâícha íÉ

3inconi2ád.!, .ulpôntáo diânl.irE com mdâ! do poÍlil paÍabólico 6 trs6.ir3 B.mr êlipticas ou

Col6lor dê rcaíduos ÍÉcicláv6i!, Ísbíicado sobíê chassr .m âço ê.lrulurÊl 'LNE28', com êmbolo
d. dêscaílgam.nto tracionado por duâs coíÍrnt63 latêÍais livÍÉ d6 contâto com â câÍgâ, com
dcpósío pâra âm6:rnâgcm dc choÍumo d€ no minimo 50lilíos, doado d6 ílgirtro d6 abêÍtura 6
fôch8mônto, com d6pó3ito pâra trEnlport. dê ólco dê friturE ut izado dê no minimo 200litÍo!,
dotado de ÍÊgiltÍo dc ab.ÍtuÍa ! l€chamcnto, com dêpó!ío dê boírechâdo Fâri o
armaz.mm.nto dc vidm dê no minimo 180 lilíos, com cálha! sugoÍioros pârâ condução de
água pluviâl âtó o .olo, com pletâÍoÍm€ tras.ira Íixa, dotada ds .ist.ma d. amortocimênlo paÍa
6poio âos trabâlhâdoílt da colãla, com rl3l.ms lin ar d. compâctâçáo / ecomodâÇáo do lüo.
d. ÍoÍma quê a caÍga nào !âiE vrsu.li2ádâ quendo da colet€, com pos.ibilldâdo d6
câíWâmênlo m.nuâl da praçâ dc câÍ!a, auloíráliEdo pâÍÊ containêÍ! d. í6íÍ0 padráo do
í,20mr, com alça! htârais ê Íontâla d6 aêgurançá paí6 doi3 trâbslhadoÍE6i com càmÉrâ dô ná,

com uma cámaÍa iÍÍ.ma com caíWâmcnlo 6 dêacaÍÍrgamonlo lre!ôiÍo d6 iÍÍrâvârmclho para
vir@lizaçào dâ c8Oâ. O.islêmâ.iétÍto (bvc aôí 12V. ÂíüâÇào d6 âít6 6loroínâÍcâ. dcvc
sâr dâ acoÍdo com o mod.lo d6íinido, A! m6didea mlnlm6! d6 câdá unidado dôvom 3ôri Alluíe
minimâ int.ma t./t50mm; bÍgul' mlnime inl6má 1.9O0mm: ComprimoíÍto lninimo 6xtômo lolal
do.quipam.nto 5.íomm; câpâciredc d6 acomod.çào d6 cârys 3:1: Capâcrdado do
caPacit8ção 4:l ou .up.íior; O volumc livír p.râ c.ng. dcvc.êÍ dô no minimo 10,00mr. O
íabÍicanto d.v. pocruiÍ códbo NIEV (códaí|o univ6l!âl dc irôntiÍicâÇáo do íebíicánlo 3obrc
chaBBD.

UN

Cç^.*

290-OOO,OO VOLKSWÂGEN vlv 11 180 oEL|VERY 289.900.00 289.900,00

lõo.zge.z+e/ooo1-67
90549€}42-se

SERVOPA CAMINHÔES LTDA,

RODOVIAMEIIO PEIXOTO, 1200 - SALÂ 1

JARDTM UNÁO - CÊP 86185-700

L CAMBÉ.PR J

PREçO IOTT OO LOIE :

IOTI. DA PROPOSTA :

2tt.t00,00

Ile.a@,00

Validade da proposta: ô0 dia6

Razo de enf€ga. 60 dias
, )' ,J {

ê

SERVOFA CAIIITTICES LTDA . CÁÀ,8É 0304/2019
CIçJ: 00.298.749/0001-67

(
-Prop6rá v*r& 1.1.4.1

(:d!

@rBvlo19 r4.25.6
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IMPLEMENTOS

Coletor de resírluos rr:ricláveis e/orr orgànicos, Íabric.rtlo sobrê chlssi cln aço eslruturâl
'lNE2E '; aom êrnbolo (le descarregdrnento tracionad0 por duas correntes laterais, livre df
ccrnlálL) com a carBi.ri corn deposito para àrrnâzcnaDrÍlnto dc chorume de no rrrínirno 50 litros,
dotado dn rcgistro dc âbcrtura e fccharÍrento; corÍr dopósito par;c o trirnsporto dc óleo clt
Íritura rrtilizado, dr-'no mÍnirno 200 litros, dr:tarjo do registro do abcrlura e fL.chaÍnento;coÍIl
clepósilo cmborrachatlcl para o a rnl,,r?cnamento dr vidro dc, no mínimo 180 litros; conr calhas

superioíes para conduçào cla água pluvial i,)te o solo; com plât.iform, tÍâseirà fixa, dotâda de
si:.hema de amortecimento para apoio.ros hrabalh;ldores da coleta; corn sistema linear de
compactaçiÍo/acomodação rlo lixo; e Íorrna que carga nãcr seja visualizadâ quando da colr:tai
conr pr.rssibilidade dL. carreÉlilrncnlo manual da praça dê carga, autorr)átizada parà containers
dc fcrro padr:io dc :1,2Íl mr; corn ;rlças later.ris o Íront.ri5 de sc6;trrança para dois trabalhadores;
com canrar;i dc rc; r:r:m umn (âmcra intcrnâ côm rarrogarn(rntô o d(sc;lrregamcnto trasciro dr.r

inÍravr:rnrr,:lho para visu.,rliz;:Ção da r:.rrga. í) !isleína elctrico deve ser rle l2 v. A fixação íJê àrte
e logorr;rcal devt: ser dc ar:orrio corr o modeio dêÍiirido. As medidas mh'rirnas de câdâ

un daclr: c.levem sêr: Alturà íÍrir'ti,ra int6)rna 1.41;0rrrnr; LarBUra nrínirlta inten]a 1.900rnrn;
Comprirnpnlcr mír.rimo externo tolâl do equiparr'lento 5.540 ntr.n; capar;tdade de ar:omodação
cle cêrtjà -l::[;{.rpdcidade de coml.,i](laçAo 4:1 oLr superior; o vr]lurne livrê para d carBa díive ser

dB no n]inirno:t0,00m1. o Fábric;rntê cleve pos$uir cdlllBo'NIEV'(üidigo Universal cle

ldenlifi(dçãD clo fâbricânte sobre clrassi).

,'(

(

GERT}IRIII

(



J

Á=)

b 'tiD: f
vr*ll:

rJ
vlf N-?s_:1 .1 et .'.\a /,-Í
Cf :lErl 11 :a rl,À.,- illil

ll l_r-!,.\hr13 '; , ,.; r -,i- i

"t) c-rr:.1r o(

í8LiÍ!,ri íÂCii

i /;\) it (-:

)vr.rf,t 11 i;-.,'
ilririíB.l 

-

i::iÍ:!rt!4

.;



) Município de Nova Santa Bárbara 
)

Pregão Preeencial 9/20'19

pRoPosTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CIPJ: 24.380 089/000'1-27 Fornocedor: VCA AUTOíiOTORES LTDA Émail: andre.eduardo@turirÍúiesel.com.br

Erdereço: Rod. PR3176555- PO |NüJSTRAL - irAftl{GA/FR - CEP87O65-OO5 TeleÍone: Fax: Celul.r
lnacÍição Estadual: Contador: TeleÍone contador
tbprosontanto: ANmÉ ED,ARm RAnÂJNm cPF:034.625.509-00

Ehderoço roprêsentante: RLA FRAIIoS@ FRONJA 49 - JD Í\TONTE VERDE - IBIPORÃ/PR - CEP 86200-000

Email re pres e ntantê: andre.eduardo@turirÍdêsel combÍ

Banco: Agência:

RG:

Telêfons ro pÍea e ntante: 43-991888080

Conta: Dala de absrtuÍa:

.-ffi ",Sln*.'-n##+*triiú*#Éiffi '.1?áln.-F-tftdh,

PÍôço Unltárlo Preço TotalQtdo. Unld Pr.ço ilárlmo MâÍc.il'ltom Os.crlçao do PÍoduto / S.Ívlço
OOl CONJUNTO COLETOR PARA COLETA SELEÍIVA

Câminháo novo / zero horas, com capacrdada da PBT no minimo í0.000k9 6 CMT de no

mínimo 1'1.500k9, rodado duplo na traseiía, com sistemâ d€ ír6io d6 sêrviço ê estacionamênto
com âcionâmenlo â âí. potênciâ minrmâ óe i55 Cv . toíqu6 d€ no mínimo 60 MKGF. enire
eixos náo rnÍêriores â 3 500mm Câmbio de no minimo 5 mâÍchas â lÍente e uma m8Ícàa ré

sinconizâdâs. suspênsão diântêiía com motês de psíil pâÍâbólico o lraserra semi elipiicâs ou

Colêtor de residuos l.êciclávêis. íabncâdo sob.e châss, em aço eslruluíal 'LNE28', com êmbolo

de descârÍegâmenro líecionado poÍ duâs coírenles laleíais llvre d€ conlato com a cargâ, com
deposito pâíâ ârmazenâgêm dê choÍume dê no mínimo 50 lilros, doâdo de regislío de ábênurâ ê
Íechâmsnro com depósito pâís transpo.te dê ólso dê ínlur8 utilizado dê no minimo 200 litros,
dotado de registro de abortura e Í6chsmonlo, com d6Ésilo dê bonachado parâ o
âÍmazênam€nlo de vdÍo de no minimo 1E0 litros, com calhas 3upenoíes pâÍâ conduçáo de
água pluvral alé o solo, com plata,orma lraseira Íixa, doladã de sislomâ dê âmortecrmonlo para

apoio sos lrabalhadores ds colela, com srsl€ma lin€ár de compectâÇáo / ácomodação do lrxo,

de íorma que a carga náo seja visualizads quándo da col€lá com possibilidâde d€

, canegamento m8nual da praça do c6rgá, automalizsdo paÍs containêrs de Íerro padráo dê

1,20mr, com âlÇâs laleíais ê Ííontâis dê sêgu.ânçe pâíâ dois lrâbalhadoÍesi com cámârâ de ré,

êom umâ cámaÍa rnlerna com câíêg8menlo e descaÍregâmonto tEs6iro de inírâveímclho pa.a

visuâlirÁçâo da cârga O srstemâ êánco dêvs sêÍ t2V. AÍrxaçào d6 ârle ê logomârc63 deve
sêr d€ Âcoído com o modêlo d6Íinido. tu medidas mínimas d6 cada unidado d6vêm ser AlluÍa
minimâ intema 1 450mm: Larguíâ mínima intema i 900mm: Compnm€nto minimo êxl6Íno lotâl
do êquipâmento 5 5,l0mmt câp6cidâde de acomodâÇilo dê cârgâ 3:ri Capacidade da
cgpeciiâÇáo 4:1 ou suponor; O volume liví6 pâíâ csea d6vo ssr dê no minimo í0,00mr. O

íabricántê dev€ possuir código NlEv (código univêrsál dê idênlíicâçáo do rabricante sobr€
chassi)

1,00 uN 290 000,00 tvEco,TECToR 150E21 290 000.00 290.000.00

PRE@ IOTÁL DO LOTE

ÍOT'I. OA PROPOSTÀ

290.000,@

200.000,00

"i-;.g,1,;; 
i',: . :1,i'.',{5$] -l

!.- ', iii l.,$!;3Jô0

VCÀ Ar,i i (l,iit) i ü11';S tTDÂ
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VCA A UTONVDTORES LTDA
CNPJi 24 380.089/0001-27

o9{7 49



TUECO ruqil;
PROPOSTA DE PREçOS

PREGÃO PRESENCIAL No OO9/2019.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA-PR.

Nome da Proponente: VCA AUTOMOTORES LTDA.
CNPJ: 24.380.0A9/OOO7-27 - Inscrição Estadual: 907.16699-60
Endereço: Rod. PR 3l7. ó555 - Pq. lnduslriol - Moringó/PR
E-mail : andre.edua rdo@turimdiesel.com. br - Contato: 44- 2lOl-4lOO/43-99f 48-8080
Banco: Itaú - A9. 0088 - Conta Corrente: 23090-9

roTE 01

QTDE ESPECTHCAçÕES V. UNIT. v. ToTAt

R$

290.000,00

R$

290.000,00

CAMINHAO 4x2 coniunto Coletor de Reciclavers.
MARCA3 IVECO - MODELO: TECTOR 150E21
REFERÊNCIA: - NACIONAL
FABRICANTE: IVECO LATIN AMERICA LTDA,
COLETOR DE RECICLÁVEIS:. MARCA: GERMANI

Conjunto colelor de reciclóveis composlo por cominhõo e colelor,
Cominhôo novo/zêro horos, com copocidode de PBT de 15.000k9 e
CMT dê 27.000k9, rododo duplo no troseiro, com sisÍemo de freio de
serviÇo e eslocionomento com ocionomenlo o or, potêncio de 20ó CV
e toíque de no mínimo óoMKGF. en'tre eixo nõo inferior o 3.500mm.
Combio de ó moíchos o frente e umo o Ré sincronizodos, suspensÕo
dionteiro com molos de perfll porobólico e troseiro semi elíplico ou
porobólico e Coletor de resÍduos Íeciclóveis. fobÍicodo sobre chossi em
oÇo estruturol "1NE28", com êmbolo de descorregomenlo lrocionodo
por duos conentes lolerois livres de contolo com o corgo, com depósito
poro ormozenomenlo de chorumê de no mÍnimo 50 litros, doiodo de
registro de oberturo e fechomenlo, com depósilo poro o lronsporle de
óleo dê fÍituro utilizodo de no mínimo 200 lilros, dotodo de regisko dê
oberluro e fechomento, com depósito embonochodo poro o
ormozenomenlo de vidro de no mínimo 180 litros. com colhos superiores
poro conduçoo de óguo pluviol oté o solo, com ploloFormo troseiro frxo,
dotodo de sistemo de omortecimento poro opoio oos trobolhodores do
colelo, com sistemo lineor de compocloçõo/ ocomodoçÕo do lixo, de
formo que o corgo nõo sejo yisuolizodo quondo o colelo, com
possibilidode de conegomento monuol do proço de corgo,
outomolizodo poÍo contoiners de feno podroo de I,20M3, com olços
lolêrois e fÍontois de seguronço poro dois trobolhodores, com cômoro
de Ré, com umo cômoro inlerno com conegomento e
descorÍegomenlo troseiro de infrovermelho poro visuolizoÇôo do corgo,
o sistemo elékico dever ser l2V. AfixoÇõo de orle e Logomorcos deve
seí de ocordo com o modelo definido. As medidos mínimos de codo
unidode devem ser: olturo mínimo interno 1.450mm; lorguro mínimo
inlerno L900mm; comprimento mínimo externo lotol do equipomento
5.540mm; copocidodê de ocomodoçoo de corgo 3;1; copocidode de
compoctoçõo4:l ou superior; o volume livre poro corgo dever seÍ de no
mínimo 10,00M3. (O fobriconte deve possuir código NIEV código
Universol de ldentifrc ôo do fobriconte sobre Chossi

01

VALOR |OTAL: RS 29O.OOO,OO (duzentos e noventd mil redis).

Turlín O l! 5.1

End.

CEP

CNPJ

t.E.

E-mail

t 2"' 
?.8 9 êo.?,nJP,g H' 27

VCA AUTOi,IOiCRES LTDA

Lor. llc'rrlü PP 317 ô555

?it. lni'.r5trlsl'CÉF: 87r-rÊ C5

La,,\e lÀ.JG1 - Dl]

End-

CEP

CNPJ

LE.

E-mail

t.-

Bod. PR'317,6555

87065{05 _ MARINGA _ PR

(14)21014100
24.380.089/0003-99
907632S1,27
tuím@tunmdiesel.com br

8od. BB 376, km 110
E7701-970 - Pa la navai ' PR

{4r} 3141-4100
24 380 089/0002-08
90763252,08
tuíim.oaíanavai@turimdre5el.com.br

-] "Ú,..



TUECO rURtM
esel

Prazo de vatidade da Proposta 60 (sessenta) dias. t
Prazo de Entrega/ Fornecimento: 10 (dez) dias.
Garantia do Produto: 12 (doze) meses.
Local de entrega: será indicado pelo Departamento de Compras.
Assistência Técnica: Prestação de serviço será realizado pela concessionária

autorízada MCO, sediada PR 317,6555 - Gleba Ribeirão Pinguin, Maringá - PR;
ou na Rod. Melo Peixoto,498 - lardim União, Cambé - PR,86185-700.
Ressaltando que caso necessário o fabricante MCO possui rede de

distribuidores autorizados e assistência técnica em todo território nacional.
Treinamento: será realizada a entrega técníca do caminhão com
instruções/treina mento sobre o funcionamento e operaciona lização do veículo,
ao(s) motorista(s) habilitado(s) para direção do veículo, na sede do Município que
poderá ser feita no ato da entrega ou agendado entre a empresa e o
departamento municipal responsável.
Condição de pagamento: Conforme Edital.

DECLARACõES:

-. Veículo/equipamento, será entregue adesivado conforme manual e normas de identificação do tnstituto das
Aguas do Paraná - AGUASPARANA, o qual são de inteira responsabilidade da licitante contratada os
dispêndios com a identificação visual do veículo/equipamento.

Íurlm Dicacl

- Declarômos sob as penas da Lei, que o Veículo ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital, bem

como atender e concordar com todas as exigências e condições da pÍoposta de preços do presente Edital e
garantimos quê o equipamento será substituído, sem ônus para a entidade de licitação, caso não esteja de

acordo às especificações e padrões exigidos.

- Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através
de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo Ílnanceiro ou
previsão inflacionária. Ratificamos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitaçâo;

Por ser expressão da verdade e para que surta os devidos efeitos legais.

Maringá, 03 de Abril de 2019.

á )-==

VCA AUTOMOTORES LIDA.

ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO

CPF: 034.ó25.509-00 RG: ó.3ó5.1 37-0 SSP/PR

Consullor de Vendos o Governo

r t4. 
?P9.roo? Pd',o-?H 

- trl
VCA AUTOMOTORES LTDA

Loe RodoYta PR 31?'-655^5..

Pq- InftíÍlôl CEPr u'r'h'tr'r"'J

L MARINGA - PREnd.

CEP

CNPI

I,E,

E.mâil

8od. PB-317,6555
87065{05 - MARINGA_ PR

(44)2úr-4r.m
24.380.0a9/0@3-99

90763257-21
luÍim@tuÍimdiêsel.com-br

End.

CEP

CNP]

t.E.

E'mârl

Rod. BR 376, tm 110
87701-970 PaÍanavaí-PR
(44)3141{100
24.180.089/0002{8
907632S2-08
tuíiÍn.paíanavai@turimdi€t€l.com.br

J
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Municipio de Nova Santa ElárbaÍa pás,íE j
\) Pregâo Presencial 9/2019 )

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CI'IPJ: 04.862.831/000í-23 FoÍnecedor : E-LEI\ICO SOLI,ÇÓES PARA IMNSPORIB LIDA Émail: licitacao@trevbacarinhoes.combr

Endereço: Rt]A JOSÉ CARX-OS III-FATTO 1334 - JD RIVERA - CârÍté/FR - C8P86187-025 Teleíone:44326í 9999 Fax: 44326í 9999 Celulâr:44 991441050

lns crição Estadual: 9025021 1-40 Contador: B-At,lE IúARIA DE Í\DRAES SANTAM Te lefone contadoÍ: 44 326'1 9999

RepÍesentante: OAAI\IE CF§Il,lA RODRJGUES GOJES CPF:059.912.279-00 RG: 98569740

Endereço representante: RtA GTIARATI',IGA 324 CASA B - JD. DOS PASSAROS - iraringá/PR - CEP 87075-240

Émail Íepresentante: licitacao@trevisacarÍinhoes.combr

Banco: 34í - ITAU Agência: 88 - CÂÀIBE- Canbé/PR Conta: 58720-9

Lob : mi blê mí

â1" ltem Dolcílçào do Produto , Servlço Otde. t nld. Preço Máxlmo lVhrcâ

Telefonê represe ntante: 44 99'144 1050

Íhta de abertura: 20/02/2002

Preço t nltárlo Píêço ToLlModelo

OO1 CONJUNTO COLE]OR PARÂ COLÊTA SELENVÂ 1,OO

Caminháo novo / zero horas, com capacidêde de PBT no mlnimo 10 000k9 ê CMT de no

minimo 1l 5o0kg, rodado duplo na lÍêseira, com sislemâ de írêio d€ seívço € eslaconamenlo
com acionamenlo a ar, potência minime de 155 CV ê loíque de no mínimo 60 l'lKGF, enlre

eixos náo inÍeriores a 3.500mm. Cambio de no minimo 5 marchas a fÍenle e uma mercha é
sincronizadas, suspensáo diânleiÍa com molas dê perÍilpâíabólico e lraseüa semi eliplicas ou
pâlãbólicas.

ColêtoÍ de Íeslduos recicláveis íabricado sobre chassi em aço esl rulural "LN E28", 6om embolo

d€ d€scaftegamenlo lracionado poÍ duas coÍrenles lalerais livre de conlelo com â ceí!e, com

depósilo para armazenagem de choruÍne de no minimo 50lilros, doado de ÍegistÍo de abeíura e
Íechamanlo, com depósilo pârâ tÉnsporte de óleo de íritura ulilizado de no mínimo 200 lilÍos,

dotado de regrstro de aberlura e fechamenlo, com depósilo de boíachado peíe o

armazenamento de vidro de no mínimo 180lilÍos, com celhas superiores peÉ conduÇáo de

água pluvial alé o solo, com plelâformâ tresêire Íire, dotada de sislema de amorlecimenlo pâra

ápoio eos lÍebelhadoíes da col€la, com sislema linear de compaclaçáo / acomodâçáo do liro,
de Íorma que a carga náo seja visualizada quando dâ colêta, 6om possibilidade de

caÍegamenlo manual da prâça de cârga, automâliado pera conleineís dê ÍêÍo padÍáo de

1,20m' com alçes leteÍeis ê Ííonleis de segúrança para dc s lrabalhadorEst com cámara de Íé

com ume câmeía inlêma com caÍregemento e dêscaÍÍegamenlo tÉseiro de iflfrâveÍmêlho paÍa

visuâli2açáo dâ câíga O sislemâ €lélíico devê sêr t2V. Âíiraçáo de artê e logomarcas deve

serde acordo com o modelo deiinido. Âs medides minimes de cada unidade devem seÍi Allurâ
mlnimâ inlemâ 1.450mm; Largura mlnime inteme 1.900mm; Comprimento mÍnimo exlêmo lolal
do equipamenlo 5 íomm, capecilade de acomodâçáo de carg6 3 1; Capacidâde de

cepácilaçáo 4:1 ou superior; O volume livÍe para cargâ deve set dê no mÍnimo 10,00m' O

lebricante óeve possuiÍ código NIEV (código universâl de idênliÍicâçáo do ÍabÍicenlê sobre

chessi).

ut{

t\
I,\f r\c)

[õ+.nca.s:1/0CI01-2í
El.t_ii:it lt(ri i,,;:.'t'f t irÂRÂ

Tr, ll:-l t l,í,:'.: U'ii';1'
p rr'''l q__;;. r ^-: ,._:.r1, I ':j4

lD. Írl ,Í--r-. r '.-:I'.'' i 0

C/i;'l!::- - t:?'

2S0.0m,00 FoRo/GERi,|ANt

PREçO TOTÀ DO LOÍE

TOTÁ DÁPROPOSTA

290.000,00

290.000,00

c 1r19/8t-COLETOR 290 000.00 290.000.00

Validade da proposta: 60 dias

ftazo de entrega: 60 dias

tC)'-'.
L
L

solr@Es PARA rMr.rsFoRTEs LIDA

esPÍoposrá-vúsà.1114

E-LEI,EO
CNPJ: 04.862.831/0001-23

1613'14
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cFltitÉo @LLI=, EspEcrFrcAçôEsrÉcNrcas

MOÍOR

tEEl

Cummlns lSB4.5lA6 P7-0

stsrEMÁ ELÊTRtco
t2v

VOLUMES OE ABASTECIMENTO (L)
Íanque decombusllvet 150

Diesel-4c tndros em llnha 14/90 Reservàtóíio d€ aílã 32 25

Pdên.b FÉriro - cv (kw),tpm (.) l89cv (l3skw) G) 2.300 lph BaÉ ó (qumtidade/v/CcÁ/Ah) t/12/750/tOO
12.3ToqL'€ mâ mo - keÍm (Nm),tpm (1) 61,2 ksfm (600 Nm),/r roo -r.90ÍJ Ípm

clllndràda totôl (cm) 4 462 RODA5 E PNEUS

a!o elt!lpnjll cHAsst/DtMENsóEs (mm)

A- Balanço dlantelrc

EntÉ-rlrcr 3.9oo ,, 4JOO
\,261Relação de compessào l7l :l

lnjeçáo Eletóoica - common Ràll Medidõ (em pole8ade) lZ5 r ó,7s

235/15R17,5
C - Comprimento totÀl

t.440
1.410 / 1 414{. ) rloÍru d€ PÉr. NsF l5o Isa5.

TRÂNSIi SSÃO (CÂ|XA OÉ MUOÂtlçÀS)
Eaton/ FSO-4505 D

FNElos O Oistá6cià dã câíoceriâ õo e,xo d6ntei.o
Àa( tipo "S" Cãm com clEulto duplo E - Distâncla entre eixos

dlantelrcs e trekos á tambor
e ABS /ASR / EBD

F- Plâtaíorma de .aí8À

Dê êsta.iônâmentô Àarcom molas ôc umuladoEs
-'_-'_'-"_"_"'- eatuáçáonãs rodâs kâsêlrâs

VáLvulatlpo borboletà no tubo do
FrElo-motor escapamento,com âclonâmento

ri - AltuÊ da ãba supênor da lon8a. É à càbine

| - Altúa ÍÉriro da 6blne basculÀda e err
J - Lafiura extemado chassi

Árca efetlva dê frcnaÂem (cmr) 2720

otREçÃo
zFa090

Hldráullcâ, côh esÍera rec lÍculântes

4,30r
vêl6rdád. mâimâ em PBT/PBTC (kÍn/h) 102,5

650
3_900 / 4.300
5.090 / 5 490

s (clnco) marchasà Írente e I (urnà) à é G- altura da abâ supeíloí da longa r na ao solo 790

Retação de tÉnsmlssào

2t màrcha:2,43r

é - 5.501

trE0
3_OO0

B6s
2.2AO

LBAO

1.670

EMAREA6EM

Disco slmplês or8ânico a seco, com platô
àclonádo por moló dláfra8mó

oEscMpENHo Do vEÍcuro (cÁLcu@ rEóRtco)
Reláçáo de ,êduçáo do êiro t,âsêko

330

EIXO TRASEIRO MOTRIZ Capácldade háxlmâ dê sublda (o/o)
37

Oânâ,/Sl6-130
Rêduçáô (s mphswlocldâdê) 4,30.1 Pàrtldaem lampa ( )

(coh PBT)
2A

susPENsÃo

Elxo
Elxo.(gldo em àço ÍorlÂdo.
com bãíã estãblIzâdora

Mola Felxe de molãs parabóUca

Â.nodecedo.es Telêscóprcos hrdráuli(os de dupla açáo

obs.: Drdos pEleràdo5 poÍ slmllÂçáo dê De.lománce,

PEsos(rí) EntÉ{ll! (mm} 3,9oo /4.loo
frr:.sEtr.orde" LirInr( , \

Elro dranter.o 2204 / 2.2)s

'$,
J,r{*6jEL:r-.1

1,142 / 1.141

3.346 / 3356

- Erc íEdo em aço esbmpádo
cori, oana esiat tuaao."

vor

lielci ,mtê-ir r-. +rDF. rrõ.lo
3 610

rL

)üi-_.- ".lt "

Peso Bruto Total ( PBT) HomoloSãdo

sg;' ';i,i[' -l,i .,

:iJl^"or. 
.1fi Tjf

6.900
t0.5lo

Telescópicos, hidráutEos de dupl! Àçào
t0.5ro

coRE5 prsPoLlÍvE15 CàlEa útll+ carcerla 7.164 / 1.\54

Câpacldade Máx ma de Íração (CMT) r2.oooIIII
Erúur, Ed0d.

LONG]ÀRINÀ

LNE 60O

"; !E].Ê4!ELrik kl,Iors.6
f,&iF!&!rú!4rÉú!7 l-* /in;=--l

[:E \/ --= ] 0800 703 3673
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COLE,TOR PARA RE,CICIÁVE,IS
MODELO: BI-COLtrTOR
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CoLETOR DE RESTDUOS REC|CLAVE|S, FABRTCADO SOBRE CHASST EM AÇO
..1NE28" COM EMBOLO DE DESCARREGAMENTO TRACIONADO POR DUAS CORRENTE

LIVRES DE CONTATO COM A CARGA, COM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE CHOR

MINIMO 50 LITROS, DOTADO DE REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO, COM DEPOSI

TRANSPORTE DE OLEO DE FRITURA UTILIZADO DE NO MINIMO 2OO LITROS

DE ABERTURA E FECHAMENTO

VIDRO DE NO MINIMO 180 LITROS

r1

il
ii

ATÉ O SOLO COM PLATAFORMA TRASEIRA FIXA
] APOIO AOS TRABALHADORES DA COLETA

DO LIXO, DE FORMA QUE A CARGA NÃO SEJA VISUALIZADA QUANDO DA COL

POSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO MANUAL DA PRAÇA DE CARGA, AUTOMATIZAD

coNTAtNERS DE FERRO PADRAO DE 1,20 M3, COM ALÇAS LATERAIS E FRONTAIS DE SEGU

PARA DOIS TRABALHADORES, COM CAMARA DE RÉ, COM UMA CAMARA INTERNA

CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO TRASEIRO DE INFRAVERMELHO PARA VISUALIZA
CARGA O SISTEMA ELETRICO DEVE SER 12V. AFIXAÇÃO DE ARTE E LOGOMARCAS DEVE S

ACORDO COM O MODELO DEFINIDO. AS MEDIDAS MINIMAS DE CADA UNIDADE DEVEM 5E

INTERNA 1450 À,1M; LARGURA INTERNA í900 MM
EQUTPAMENTO 5.540 À4M; CAPACTDADE DE ACOMODAÇÃO DE CARGA 3;1;
COMPACTAÇÃO 4;1 OU SUPERIOR; O VOLUME LIVRE

FABRICANTE POSSUI CODIGO NIEV (CODIGO UNIVERSAL

cHASST)

)

CARACTERISTICAS TÉCN ICAS COLETOR
PARA MATERIAIS RECICLAVEIS.

DOTADO DE

COM DEPOSITO EMBORRACHADO PARA O ARMAZEN

COM CALHAS SUPERIORES PARA CONDUÇAO DE AGUA
DOTADA DE SISTEMA DE AMORTECIMEN

COM SISTEMA LINEAR DE COMPACTAÇAO/AC

, COMPRIMENTO EXTERNO TA
PACID

RA CARGA DEV ER DE

.l

DENTIFICA O FABRIC
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CAMINHõB TREVISA
DECLARAçÂO COMPLEMETAR DA PROPOSTA

Pregáo Presencial No 9/20í9

Prezados SênáoÍes.'

ELLENCO SOLUÇÔES PARA TRANSPORTES LTDA, iNSCTitO NO CNPJ NO

04.862.831i0001-23 por intermédio de seu Íepresentante legal o Sr. SERGIO , portador da RG
no 945,765-8 e do CPF no 184.387 .179-34, declara que:

. Concordamos com edital e seus anexos.

. Concordamos com o prazo de Pagamento descrito em edital : 30 (trinta) dias após
entrega

. No preço ofertado estão computados, todas as despesas que incidam sobre o
contrato as quais Íicarão a cargo da futura contratada;

. Na elaboraÉo da Proposta levamos em consideraçáo o item 7.1.10 do presente
edital conforme descÍito abaixo.

7.í.10. Deverá ser obsewado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade. A PreÍeitura de Nova Santa
Bárbara se reserva o direito de veriÍicar as informaçóes sobre a qualidade e caÍacteÍística dos
produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias ln /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, êmissão de
relatórios, as taxas municipais, estaduais e íederais, as despesas indiretas, o lucro bruto da
licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l,
necessários ao completo fornecimento do objeto, licilado.

Cambé, 03 de abril de 2019.

.Uo^r-, * '\'rxr'r«-.
ELLENCO SO.EÇÕES PARA TRANSPôRTES LTDA

Sergio Romano Trevisol
CPF:184.387.179-34

RG: 945.765-8
Cargo: Sócio Administrador

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes
CPF: 059.912.279-00 RG: 9.855.974-0

Cargo: Vendas A Governo

I,ll.r-r,.\('o sol.t ÇÕES p,\]t.\ TRÂNSpOItTES l-'il)\
|;antasi:r:'l'REVIS-A
('\ P.l: l){. tl62.tJ3 l/0001-23
Rua .losc C'arlos llulirtto N' 133.1..Id. Riviera
Ct l' tt6.l tt7-025 - Canrbó - Paran:i

É §rrl*., ' l/'1

G+.e ,0,31/0001-21
ELLãi.:OO gtLI :iF 3 PARA

TÊri'ltIif',iÉ3 LTDA.

R. lc3i: cÁfr.rÉ ,: JFiÂTo, 1334
.r3. iJ,'tt."i - c;:' 36i67sl
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ELLENCO SOLUçÕES PARA TRATSPORTE LTDA
cNPJ/MF ü.862.831/0001-23

N|RE 41 204728511
DÉCHA strTA ALTERAçÃo CoNTRÂTUAL
c(xsouDAçÁo Do coNTRATo soctAl

HONOR PARndPAçôES LTDÀ, inscrita no CNPJ/MF sob no 07.942.'1751000167,
NIRE 422(8756465, cdn s€de e foÍo a Rua Das Amendoeiras, no í80, Sah 02, Baino
Palmas, C'ovemador C,elso Ramos^SC, CEP: 89.700-202, neste ato representada pelo
Administsador o Sr. Crisüano Mair Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de
comunháo parcial de bens, nalural de São Paulo-SP, nascido em 04/03/1976,
eÍnpresário, inscrito no CPF/MF sob no 263.707.39&.55, podador da cadeira de
identidade RG no 12R-2.997.275, e)pedija êm 1310/1989, SSP/SC, resider[e e
domiciliado na Avenida Oiapoque, no 65, Apto 250&N, BaiÍro Alphaville, BaruoÉSP,
CEP: 06.454{65.

SERGP ROtAt{O TRE\rISOL, bra§leiro, divorciedo, nahrral de Concordiâ.SC,
nascido em 0U03/1951, ernpresário, inscdto no CPF/MF sob n' 184.387.17934,
portador da cartêira de idenüdade RG n" 945.765.8, epedida em í 9/08í201 1,

SSP/PR, re6identê e doÍnicilhdo na Avenida Dr. Gasliio Vidigal, 25í7, Casa 12 -
Condornínio Parthenon, Jardim Fregadolli, MaringíPR, CEP: E7.053221.

ALãAIIDRE FARI}E PEREIRÀ brasileiro, casâdo sob o regime de comunhão
parcial de bens, nat râl dê MarirgáPR nascido em 0d09/1972, Advogado, inscrito no
CPF/MF sob n" 88,í.470.65987, portador da cateira de ldenüdade RG n'5.729.447-7,
expedida êít 19/06/2017, SSP-PR residente e dorniciüado na Avenida XV de
Novembro,300, Apto 1002, C,ondomÍnio EdiÍício Beverty Hi[s Bouleverd, Zona 01,
Metingá+R, CEP: 87.013.230.

Únicos sócios da sociedade eÍnpresária limitada ELLET{GO SOLUçÕES PARA
TRAI{SPORTE LTDÀ, consütuída e regisfada na Junte Cornercial do Eslado do Paraná
sob no 4120É.72851 t, em 24n11N2, inscdtâ no CNPJ/MF 04.862.8ÉIí/0001-23,
6tabelecida na Rua José Carl6 Mufatto, 1334, Jardim Riviera, CambáPR, CEP:
86.í87-025, resdvem de pleno e oomum acordo alÍersr e consolidar o Contrato Social, E
fazendo-o mediante es dáusulâs e as drdi@es abaixo dispostas:

Cláusula 1' - Os socios decidem por unanimidade, e seÍn quaisqueÍ ressâlvÀs, toÍnadas
as seguintes deliberâÉes, conespondentes atos societários, os quais ficam fazendo

l*
parte integrânte desta AfteraÉo, cüno anexo, a saber
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ELLET{CO SOLUçÕES PARA TRÂXSPORTE LTDA
cNPJiMF 04.862.831/0001-23

NtRE 412tX728511
DÉCilA SEXTA ALTERÂçÃo CoNTRÂTUAL

coNsouDAçÃo Do GoNTRATO S(rchL

a) Ap.o\rada a INCORPORAçÃO da ernpresa TREVISA UAIS SOLUçõES pARÂ
TRAilSPORTE LTDÀ, sociedade eínpíesaria limitada, corn sede na Rua José Cade
Mufatto, no 1334, Sala 01, JeÍdim RivieE, na cidadê de Cambé, no es{ado do Paraná,
sob o CEP 86.187{25, regisü'ada na Junta Cornercial do Estado do Paraná sob no.

4120E492058 em 2411112016, inscrlta no CNPJ sob no 26.596.7271000'l-77, no exato teor
da JustificaÉo (turêxo l) e o Protocolo de lncorporaÉo (Ancxo tl).

b) Aprovado a honologação da indicaÉo do perito avaliador do pafimônio incorpq-ado a

€rrpresa: POU AUD ASSESSORIA CONTÁB|L SS, cryn sede e foro à Rua lsaura
Cornicfioli Pires, no. 39, Sala 5, CEP: 88.09G130, BairÍo Capoeiras, na cidade de
Florianópolis, Santâ CeleÍina, última alteração regist'áde sob o no. 33i|Ít6, lfwo A-124,
Íolha 57, no Registro de Títulos e Doc mentodR.C. Pessoas Jurídicas de FloÉanópolis -
SC e inscrita no CNPJ sob o n0 83.198.911/00o1{rc, neste ato, reprêsentado pelo
AdminisFador o Sr. JORGE CRISTIAI{O GOUES, bra§leiro, casâdo sob o Regime de
CoÍnunhão Parcial de Bens, Contador, resklente e domiciliado na Rua Elesbáo Pinto da
Lú2, 269, BairÍo Jârdim AtÉntico, Florianópdis, Santa Catarine, CEP 88.095í)0,
poÍtador da Carteira de ldentidade rf üR 4OT1U4, emitida peh S.SP/SC, inscrito no
CPF sob no 245.026.69S20 e no CRC/SC sob o no 8779102.

c) Apro/ado o Laudo Técnico de AvaliaÉo (Anexo l[) apÍesentado, nesta oportunidade,
pelos peritos, acima qualifcadG, atestando que o valor do Pafimônio líquido contrábil da
TREusA uAts sourçÔEs PA?t TR/Àl{sPoRTE LTDÀ, acima qualificada, absorvido
por esta sciedade, sÍesponde ao montaÍúe de R$ 2.000.000,00 (dois milhóils de
reeis).

Gláusula T - Em razfu da parcda absoívidâ, conÍoÍme pÍotocdo de incoço-agão, o
cepitel social s€Íá aurentado ern R$ 2.000.qn,00 (dob mihões de reais) passando de
R$ 5.t145283,00 (cinco mihões quatrccentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitente
e três reab) perá R$ 7.4452t1Í),00 (s€Êê mihões quatocantc e quarenta e cinco mil e
duzentc e oitenta e tsês reais). Pela alteraÉo, a posiÉo do capital social f,cou assir
distribuÍdâ entre os sócios, corn alteração na Cláusula Quintâ do Contsato social:
'CtáUSUt-l QUTNTÀ O cepitel social é de RS 7.445.2tri,00 (sete milh6es quatrocentos
e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e kes reais) diüdido oím 7.445.2E3 (sete
milhões quaúocentas e quarenta e cinco mil e duzentas e oitenta e lries) quotas,

Páginá 2 de '10
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ELLENCO SOLUçÔES PARÁ TRANSPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.831/0001 -23

NtRE 412047285í1
DÉCTA SE TA ALTERÂçÂo CoNTRATAL

cor{souDAçÃo Do GoNTRATO SOGIAL

nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscÍitas e integra[zadas, eín
moeda coíÍente do Pais, polos sócios e disúibuÍdas da seguinte Íorma:

Sócios Clte. Quotas Valor em R$ Vo

Honor Participações Ltda.
Sergio Romano Treüsol
Alexendre Faride Pereirâ

Total

3.559.283
3.U1.472

544-528

3.559.283,00
3.U1.472,00

544.528,00

47,81
44,88
7,31

7.45.283 74'15.263,00 '100,00

Cláusula 3' - A sociedade úilizaÉ corno título do estabelecimento a expressão
.TREVISA".

ClálrBula 4' - Em Íace das atterações Gs Sóciqs dêliberâm âtudizar ê consolldar o
Conbato Social da Sociedade com base na Lei 'Í 0.406/2002, tomando assim sem efeito,
a partir desta dala, as dáusulas e condiçóbs conüdas no conuâto pnmitivo, que pessa a
reger€e pelas seguintes cláusulas:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ELLEI{CO SOLUCÕES PARA TRANSPORTE LTDA

CNPJ,ilF: 0,í.862.831 1000í -23
NIRE: 4í 20472E5í í

HONOR PARTICIPAçÔES LTDÀ, inscrita no CNPJ/MF sob n' 07.942.17í0001€7,
NIRE 42203756465, com sede e Íoro a Rua Das AmendoêFas, no 180, Sala 02, Baino .-
Palmas, Govemador Celso RaÍnos§C, CEP: 89.700-202, nêste ato representada pelo ..ê
Administrador o Sr. Cristiano Mair Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de
comunháo parcial de bens, natural de São Paub§P, nascido em 04/031976,

Página 3 de í0

empre6ário, inscrito no CPF/MF sob no 263.707.398-55, portador da carteira de \
idenüdadê RG n" í 2R-2.997.275, expedida eín 1310/1989, SSP/SC, residente e {
domiciliado na Avenide Oiapoque, no 65, Apto 250$N, Baino Alphaville, Barueri-SP,, r- \
cEP: 06.454{65. f g:
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ELLENGo soLuçOES PARA TRANSPoRTE LTDA
CNPJ/MF 04.862.831 rO001 -23

NtRE 412047285í 1

oÉcul sexra ar-TERAçÃo CoNTR.ATUAL
cor{souDAçÃo Do coNTRATo soctAl.

SERG0 RdAl{O TREVISOL, brasileiro, divorciado, netural de ConcordiasC,
nascido em 0903/1951, eínpresiário, inscrito no CPF/MF sob no 1&1.387.17934,
portador da carteira de identidade RG no 945.76ffi, e&êdida em 19|OU2O11,
SSP/PR, residente e dorniciliado na Avenida DÍ. Gastiio Mdigal, 25í7, CasÉ 12 -
Condomínio Parthenon, Jardim Fregadolli, MaringâPR, CEP: 87.053221.

ALEXATIDRE FARDE PEREIRA brasileiro, casado sob o regime de cdnunhão
parcial de bens, natural de MaringâPR, nascido em 06i/09/197e Advogado, inscÍito no
CPF/MF sob n' 884.470.65$87, portadoÍ da caÍteira de idenüdade RG no 5.729.447-7,
expedida eín í 9/06/2017, SSP-PR residente e domiciliado na Avenide XV de
Novêmbro, 300, Apto 1002, Condomínio Edifício Beverly Hills Boulevard, Zone 01,
MaringáPR CEP: 87.013-230.

Únicos sócim co.nponentes da sociedade empresáÍia limitada que gira sob o noíne de
ELLENCO SOLUçÕES PAia/À TR/ÀI|SPoRTE LTDÀ com sêde na Rua Joeá Caíos
Hufatto, 133{, Jardim Riviera, Cambé.PR, CEP: E6.íE7{r25, inscÍita no CNPJ/MF sob

o n' 04.E62,8i1tíllXl0'l -23, registreda na Junta comercial do Paraná *b n" 4120472ú11
qn 24lO1l2OO2; RESOLVEM consolidar o conúato social mediante as condições
esta belecjdas nes dáusrlas seguintes:

Cláusula 1' - NO E E PRESARIAL, SEDE E DOt ICíLIO:
A Sociedade'gira sob o nqre empresarial de ELLE CO SOLUçÔES PARA
TRÂNSPoRTE LTDÀ ê tem sede ê doíylicilio na Rua Jocé Ga os uffito, í334
Jardim Rlúera, GambePR, CEP: 86.í87{125.

Parágrafo Único: A s@iedade utilizaÉ como título do estabelecimento a expressão
TREVISA"

CIáusuIa ? - FIUAS E (}{,TRAS DEPENDÊNCIAS:
A sociedade podeÉ a quahuer teínpo, abrir ou fe€fiar Íilial ou ouba depêndência, no país

ou no e)derior, mediante aEeraÉo conEatual assinada por todos os sócie.

PaÉgrafo Único: a s@iedade mantân as seguintes filiais e seus respectivos obietos
sooers

Página 4 de 10
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ELLEHGo soLUçÕES PARA TRAilspoRTE LTDA
CNPJ/MF (N.862.831/0001-23

NtRE 4í20472E511
oÉcma sexm alteRÂçÃo CoNTRATUÂL

coNsouDAçÃo oo CoNTRATO SOCTAL

í) Filial 01 (hum): localizada à Rodovta BR 376 KIrt í88, Lotê A-i 0, Zona Rural,
llarialva-P& CEP 86.990{100, cNPJ/lrF sob n. (N.862.E31r0002{N, regisrrada na
Junta Cdnercial do Paraná sob no 419007670T7, em 2!O5n002, crjjo câpital social
destacado é de Ri§ 100.000,00 (Cem mil reais), com ot{eto social de Comércio dê
Veículos Artomdores Novos e Usedos, Comércio dê Pêças, Equipamentos e
AcêssóÍios para Veículos ÀÍomotoros, PrEsteÉo de Sorvlç,os para VêícuÍos
AutomotoEs, AsslsGncia Técnica, SêÍviçqs de Trcinamcrío e Âssessoria para
Solugões em Trensportê Rodoviário, ConsignaÉo e LocaÉo de Vêículo§,
Comissionamento de Serviçc Financdros ê TranspoÍte dc Cargas em Gêral (AÍt
997, ll, CCr2O02), que iniciou suas atividades eÍn 1o dê Junho de 2002, e seu prezo de
duraÉo é indêterminado.

2l Filial 02 (dds): localizada à Avenida Presidente Kennedr, n' 8008, Sala 3, Bairro
Colônia Done Luíze" Pontâ GrossaPR, CEP 64.0«t-540, CNPJ/}|F sob n'
04.862.83í/000345, registreda na Junta Cdnercial do Paráná sob no 4190'í 74ÍiÍi09,
en 1710712018, cüjo capital social destacado é de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais),
cdn o objeto social de Comércio de Veícrloe Aúornotores Novos e Usados,
Gomércio de Peças, Equipam€Írtc e Acesgírlos para VcÍcule Automotorcs,
Prêsteçâo de §ierviçe para Veícule Autornotores, Ass3slâhcia Técnica, Scrviços
arê Trêinamento e Assessoria para
SoluÉês êm Transporte Rodoviiirio, CorrBignaÉo e Locação de Vêículc,
Comisçionamcnto de Scrviçc Financaire c Transporte de Cargas em Geral (AÍt
997, ll, cc/2002), que iniciou suas atividades em 02 de Julho de 20í8, e seu pÍezo de
duração e indêterminado.
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Cláusula 3'- OBIETO SOCI,AL:
A sociedadB rem por objeto o coMÉRcto DE vEtcuLos AUToMoToRES Novos E=
USADOS. COMÉRCIO DE PEçAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ()
VEÍCULoS AUTOMOToRES, PRESTAçÃO DE SERVIçOS PARA VEíCULOS 'J,

AUTOMOTORE$ ASSISTÊNCIA TÉCNICÀ SERVIÇOS DE TREINAMENTO E \
ASSESSORIA PARÂ SOLUÇÔES EM TRANSPORTE RODOUÁRIO, CONSIGNAÇÃO E Y\
LOCAÇÃO DE VEíCULOS, COMISSIONÂMENTO DE SERVIçOS FINANCEIROS E.,,\
TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL (AÍt. s)7, ll, cct?oÜzl ,V'gf
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ELLENCO SOLUçÔES PÀIÜI TRJÀflSPORTE LTDA
CNPJ/MF (X.862.831/0,00í -23

NIRE ,í12047285í1
DÉcilA sExTA ALTERÂçÃo GoNTRATUAL
c(xsouDAçÃo Do CoNTRÂTO SOCTAL

cláusula 4. - tNlclo DAS ATTVTDADES E pRÂZo DE DURAçÃo DA soctEDADE:
A Sociedade iniciou sues etividades em 'lo de Fevereiro de 2002 e seu prazo de duração
ó indeterminado.

Cláusula 5'- CAPÍTAL SOCIAL:
O capitral social é de R$ 7.,145.283,@ (setô milhões quatroceíÍos e quarenta e cinco mil e
duzentos e oitenta e ffis rcais) divftiido em 7 -415.2A3 (sete mihões quatsocentas e
quarenta ê cinco mil ê duzentas e oitenta e três) quotas, no valoÍ noninal de R$ 1,00 (um
real), cada uma, toElnente subscÍitas e integralizadas, eÍn moeda corrente do Pais,
pelos sócios e distibuÍdas da seguinte ÍoÍma:

Só€ios Clte. Quotas Valor em R$ %
Honor Participa@s Ltdâ.
Sergio Romano Treüsol
Alexandrê FaÍide PeÍeira
Total

3,559.283
3.U1.472

544.528

3.559.2E3,00
3.v1.472,OO

544.528,00

47 ,A1

44,88
7 ,31

7.4J,5283 7.44at.283,00 100,00

Cláusula 6r - RESPONSABI-IDADE Dos sóclos:
A Responsahilidade de cada sócio é resffia ao valor de suas quotas, mas todos
respondem sdidaÍiamente pela integrôlizaÉo do capital social, conÍoÍme disposto no Art.
1.052 da Lei 10.40612002.

CIáUSUIA 7 - CES§iÃO E TRANSFERÊNCTA DE QUOTÂS:
As quotas de Gapital Social são indiüsíveis e não poderão sêr cedidas ou tsansferidas a
terceiros seín o consêntimento unânime dos deínais sócios, a quem fi€a assêgurado, em
igualdad€ de condiÉes e pÍeço, diÍeito de preÍerência parâ a sua aquisiÉo se postas à ê
venda, foÍmalizando, se realzada a cessão delas, a alteraÉo contsatual pertinente

PanignÍo únlco: O sócio que pretender ceder ou transÍerir todas ou partê de suas
quotas de\rerá notiÍicar por escrito os deÍnais sócios, discÍiminando a quantidade de
quotas postâs à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exêrçam

ç,

\lí\
ou renunciem ao direito de preÍerência, que deverão fazer dentro de 30 (tinta) ,rV 

V
Piágina 6 de'10
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ELLEilCO SOLUçÕES PARA TRÂXSPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.831/0m1-23

NtRE 41204728511
DÉCITIA sExTA ALTERÂçÃo CoNTRATAL

coNSouDAçÃo Do GoNTRATO socrAL

contados do recabimento da notificaÇão ou eÍn prâzo maior a cÍitério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará
na proporÉo das quotas que então possuírem. Deconido esse pÍitzo sem que sera
exercido o direito de preÍeência, as quotas podeÉo ser livrêínente traníeridas.

ctáusula 8.: AIrmills;TRAçÃo DA socEoADE E USO ÍX) NO E E PRESARIAL:
A administraÉo de sociedade cabeÉ aos sócios SERGK) Rof,ANO TREVISOL e

ALEXANDRE FARIDE PEREIRÂ atuando isoladamente, cÍxn os poderes e atribuições
de gerir e administrar os negócios da sociedadê; r@resentala ativa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públice, instituiçóes flnan@iras, enüdades
privadas e terceiros eÍÍl geral, b€ín como praticar todos os deÍnais alos necessários à
consec ção dos obieüvos ou à deÍesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado
o uso do noane empresâriel.

§ 1'- É vedado o uso do ndne empresarial em atiüdades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigaÉes seja em Íavff de qualquer dos quotislâs ou de terceirc, beÍn

corro onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, seín autoÍizeÉo dos demais sócios,
expressê em Ata de Reunião dos Sóci6, conforme dispóe a Lei 10.,í06/2002.

§ ? - Faarlta-sê ao adminisbadd, att ando isoladamente, conslituir, êm nome da
sociedade, pÍocuÍadoÍes para período deteÍÍninado, devendo o instrumento de mandato
especificár os atos e oper-açõês a seíeín praücados.

CIáUSUIA 99 - RETIRÂDA DE PRêLABORE:
Os sócios poderão, de coÍnum acordo, fixar uma reürada mensal, a título de "prôlabore',
obseNadas as disposi@s regulamentares pertinentes.

ctáusuta í0. - ExERcíGio socl,Al-, DE oNSTRAçÔES FINANCEIRÂS E

PARTICIPAçÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTAXTS:
Ao támino de cada exercício social, coincidente cdn o ano civil, o adminisúador prestara

contas iustmcadas de sua administs'aÉo, procedendo a elaboraÉo do inventário, do
baran@ paúimonial e demais .*H[?::rfnÉbeis requeÍidas peh tegistav

a

t\
»
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ELLENGo soLUçÔES PARA TRANSPoRTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.83 1/0(n1 -23

N|RE 41204728511
oÉcul sexu l-teRAçÃo coilTRATUAL

coNSouDAçÃo Do coNTRATo soclAL

societária, elaborades em conÍormidade com as NoÍmas Brasileiras de Contabilidade,
participando todos os sócios dos lucros ou peÍdas apuradas, na mesma proporção das
quotas de capital que pGsuem na sociedade.

§ íô - A sociedad€ podeÉ levantar babnços ou balâncetes pafimoniais em períodc
inferiores há um ano, e o lucÍo apurado nessas demonstraçõ€s ir eímediárias, podeftâ ser
disEibuído mensalmeí e aos sócios, a ütulo de entecipaÉo de lucros, píoporcionalmente
às quotas de cadtal de cada um. Nesse caso será obseNada a repGiÉo dos Iucros
quando a distibuiÉo afêtâr o c6pital social, confome estabelece o AÍt. 1.059 da Leí no

10.40612002.

§ 2P - Os sócios decidem, de acordo cryn o Código CiúI, facultrar a distuibukt'o de lucros
acumulados e Juros de Capital Próprio de Íorma despÍoporcionel e diíerenclada a
participaÉo no capital social, consoante ao AÍt. í.071 da Lei í0.406/2002, item lV, que
será aprovada em reunião de sfuos.

Cláusula í ír - JULGA 659 O* cO TAS:
Nc quatro m6es seguintes ao támino do exercício social, os sócios deliberarão sobre
as contas e designarão administradoíes quando for o caso.

PaÉ$eÍo único - Até 30 (tinta) dias antes da datâ marcada para a reunião, o balanço
pafimonial e o de resultdo êconôínico dev€ín sêr postos, por escrito, e coín a prova do
respectivo recebimêÍúo, à dispGição dos sócios que não exeÍçan a administração.

cráusula í? - FALECITENTO OU TNTERDIçÂO Oe SÓC!O:
Falecêndo ou intêrditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os <
herdeiro§, suoessoÍes e o incapaz. Não sendo pesívd ou inexistindo interêssê destes ou

dos sóci6 rqnan€s@ntes, o valoÍ de seus haveíes será apuredo e liquidado corn base
na situaÉo paüimmial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialnonte lêvantâdo.

PaÉgrafo único - O mesmo procedimento seÉ adotado em outsos casos em que a
sociedade se resolrra em relaÉo a seu sócio.

Página I de í0
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ELLENGO SoLUçÔEs PARÂ TRÂNSPoRTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.831 /0001 -23

NtRE 41204728511
oÉctul sexu t-trRAçÃo CoNTRATUAL

coNsouDAçÃo Do coNTRATo soct^L

cláusula tsr - â(clusÃo DE sócto poR JUSTA cAUsÀ
Ressalvado o disposto no Art. '1.030 da Lei no 10.40612002, quando a maioria dos sócios
representám meis da metrade do capitral social, entender que um ou mais sócios estão
pondo eír risco â conlinuidade da empresa, em úrtude de atos de inegável graüdade,
poderá excluí-bs da sociedade, poí iusa causa, mediante aleraçáo do conbato social.

§ 'lc - A exclusão soínente podeÉ ser deteÍminada em reunião especialnente convocada
para esse Íim, com a píesença de todos os sócios, ciente, o acusado em tempo hábil
para permitir seu coÍnparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 20 - Efetuado o registro da alteraÉo contratual, o valor dos haveres do sócio exduído
será apurado e lhuidado da foíma pr€vista na dáusula decima segunda deíe contrato.

Cláusula í4'- DIREITO DE RECESSO:
Em caso de modificaçáo do conffio, fusão da sGiedade, incorporaÉo de ouFa, ou dela
poÍ outra ou bansíormaÉo, se não houver o consenümento de todos os sócios, o
dissidente da decisão m4oritária poderá reürar-se de sociedade, nGs 30 (tÍinta) dias

subsequentes à ddiberação, aplicandose nesse caso, o disposto no Art. í.03í da Lei n'
10.40612002.

Cláusula í5r - CASO.S O ISiSOS:

Os casos oÍÍlissos deste contrato serão resoMdos peh aplicação dos dispositivos legêis
que regeín êste tipo societário e, supletivamerúe, pelas normas da sociedade anônima
(Lei n" 6.404Í16), conforme Íac lta o § único do Art. í.053 da Lei n' 10.406120O2.

cláusuta 16. - D6ç1,1111çÃO DE DESIMPEDIIUENTO: Ç'
O Adminisbador dedara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercet a
adminishaÉo da sociedade, por lei especial, ou ern virtude de condenação criminal, ou
por se en@nuaÍ sob os eÍeitos dela, a p€na que vede, ainda que teínporariamente, o
acêsso a cargos públlcos: ou por crime falimentar, de prevericação, peita ou suborno,

ooncrssão, peclrlato, ou contra a emnôrnica popuhr, contra o sistema financeiro
nacional, contra noÍmas de defesa dâ concorrência, contra as relaçóes de consumo, fé
pública ou a propdedade.

Págine 9 de 10
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EIJETiICO SOLUçÕES PÂRA TRANSPORTE LTDA
cNPJ/MF 04.862.8s1/0001-23

NtRE 4í204728511
DÉGltA StrTA ALTERAçÃo CoIiITRATUAL
coilsouDAçÃo Do GoNTRATO SOCTAL

Cláusula í78 - FORO:
Fica eleito o foro de Mariafua - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obÍigações resuttarúes deste contrato, renunciandGse, expressamente â quahuêr outro
por mais priülegiado que seia.

E por €starem assim, iustos e conú'atad6, lawam, datam, e assinam o preser ê
instrumento eín 03 (fes) vias, obrigando€e Íielmente por si e por seus herdeiros a
cumpri{o eÍn todos os seus tetmos.

Camb#R, 30 de setembÍo de 2018.

8YI ci

:',:115

?i

-i- -

HOI{OR PARTICIPAÇOES LTDA
CNPJ: 07 1751000í

SERGIO ROIÀ{O TREVISOL
CPF: íEí387,1793t57

Xala EohasslRêprÊsetltallta:

PERERA
CPF:

Testemunhas:

Eleinê U.Íi. d! Ferrcira
cPF 005a70.61*14

Daniela PêreiÍa Sln â
cPF 0792í E.309-ô0
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21102t2019

Emitida às
Válida até
Código de
Qualquer

1{6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIOÁO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB]TOS REI.ATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNIÃO

Nomê: ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 04.862.83í/000'l -23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suleito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

1. constam débitos edministrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de '1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÉo para Íins de ceíiÍcâgão da regularidade Íiscâ1, ou ainda náo vencidos; e

2. não constam inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazendâ
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âinbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rÍb.gov.be ou <http://www.pgÍn.gov.bÊ.

Certidão emitid atu nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014

7
17 do dia 212019 <hoÍa e data de Brasília>.
019

ntrole da dão: 6324.1 58E.77lí6.AEBD
nda invalidará este documento

S*-

1t1



'rY/, Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

147,rslsâ
ú l§ir'í ?
ô ri" q, ::
\-i.:t

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 019704539-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.862.831/0001-23
Nome: ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
Íegistrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

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

Válida a 3',t 10712019 - F ecimento Gratuito

A autenticidade de certid deverá ser conÍirmada via lnternet
n

Ehrda vê lntehet Pubt à (02n!/2019 15.1 1 .17)



<» Prefeitura M.#.3.:::Rrl de cambé
Secretaria Municipãl de Fazenda

8! Ã

CERTIDAO QUANTO AOS DEBITOS A FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDAO NEGATM DE DEBITOS N'/ANO: 671012019

CONTRIBUINTE 312622 - ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO: RUA JOSE CARLOS MUFFATO

BLOCO:

BAIRRO: LOTES E CHACARAS

COMPLEIVIENTO: LOTE 88-L

MUNtciPro: cAMBE

CPF/CNPJ: 04.862.83'l/0001 -23

No: 1334

APÍO/SALA,ILOJA:

UF: PR CEP: 86.187{00

ONTRIBUINTE ACIMA cADoEAHÃoexrsrÊxcre

AT|V|DADE 4511-110'l - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4512-9/02 -
Comércio sob consignação de veículos automotores; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica; 4520-O/07 - Serviços de instalação, manutenção e
reparação de acessórios para veículos automotores; 451í-í/02 - Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários usados; 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou ÍunilaÍia e pintura de veículos
automotores; 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veiculos automotores; 4520-
0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de yeículos automotoÍes; 771í{/00 - Locação de
automóveis sem condutor; 6499-9/99 - Outras atividades de serviços financeiros não especiÍicadas
anteriormente; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4930-2102 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores; 4520-0104 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 4520-0/06
- Serviços de borracharia para veículos automotores

FINALIDADE: DE cONCORRÉNclA/LlClTAçÀO.

Emitida em: 28/03/20'19 Válida a

ESTA CERTIDÃO ABRANGE F
ITOS À OATA OE EMIS

Código de Autenticidade: 0b61 e5640bOd
Para verificar http://sgm. cam be. pr.gov br 81 80/Autenticacao/certrdaoAutenticado

" 
2Êt06t2019

MENTE O

Rt]A PARA 264 CENTRO, CAMBE PR, CEP 86 181,240
Fone (43) 3174-0565 e-marl rss@cambe pr gov br I sile httpr^./v d.cambe pr gov



<»
Pref eitura M unicipal de Cambé 1{9

ISTADO DO PARANA

Sêcrêtaria Mlrnicipâl dê Fazênda

crRrrnÃo euANTo Aos DEBIToS A FAZENDA MUNICIrAL

CONTRIBUINTE: 312622 - ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA

CPF/CNPJ: 04.862.831 /0001 -23

ENDEREÇOI RUA JOSE CARLOS MUFFATO N": í334

BLOCO: APTO/SALÂJLOJA:

BAIRRO: LOTES E CHACARAS

COMPLEMENTO: LOTE 88-L

I'/UNICíPIO: CAMBE UF: PR CEP: 86.187.000

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal - CTM-, aprovado pela Lei
no 454/83 de 2211211983, a alteraçoes posteriores, certificamos que revendo nossos
registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, lmobiliários e de
Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica
ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas
em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Códlgo de Autenticidade: 0b61 e5640bOd
Para veíÍic€r: http://sgm cambe pr. gov. br:81 80/Autenticacao/c€rtidaoAutenticado

RUA PARA 264. CENTRO. CAMBE.PR CEP 86,181.240
Fone (43) 31 74'0565 | e-marl iss@cambe pÍ gov br I srler http://ww!r'/.cambe.pr.gov
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04862831/0001- 23 _-..-'
Razão Social: ELLENco soLUcoES PARA TRANsPoRtE LtDa "
Nome Fa ntasia: ELLENCo

Endereco: R IOSE CARLOS MUFATTO 1334 / IARDIM RIVIERA / CAMBE /' PR / 8618 / -025

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 carantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 27 /O312019

Certificação Número: 20 701564769816208

Informação obtida em 28/03/2019, às 11:20:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ixa.gov. br

25/04/2019

https nsulta-crf.caixa. gov.br/Empresa./CrÍ7Crl/FgeCFSlmprimirPapel.asp /20t9



RÂTIVO RÉSPONSAVEL (EFR)
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ATIVA
SITU

SIÍtJA

RO DE NSCRI

04.862.831/0001-23
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRÂL

OAÍA OE ABERÍURA

24t01t2002

ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA
NOME EMPRE§AR ÂL

.ãÀrw
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

ÍITULO DO ESTABELECIMENTO íNOME OE FANTAS]A)

TREVISA
PORTÉ

OEMAIS

COOIGO E DESCRIÇÁO OÁ ATIVIDAOE ECONÔMICA PRINCIPAL

45.11.1.01 . Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

cÓDrco E DEscRrÇÃo oas aTLvrDAoEs EcoNÔMrcAS sEcuNDÀRrAs
77.'11-0.00. Locaçáo de eutomóveis sêm condutor
45.12.9.02. Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e repaÍaçáo de acessórios para veículos automotores
45.í1-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
49.30.2.02 . Transporte rodoviáÍio de cârga, êrceto produtos pêrigosos e mudanças, intêrmunicipal, interestadual e
internacionâl
45.20-0-05 - Serviços dê lavagem, lubriíicação e polimento de veículos automotores
120-4-00 - Atividádês de consultoriâ em gestão empresaÍial, exceto consultoria técnica especiíica

20-0-01 - Serviços de manutenção ê rêparação lnecánica de veículos âutomotores
ô4.99.9.99 . OutÍas atividades de serviços Íinanceiros nào êspêciÍicadas anteriormênle
45.20.0.04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20.0.02 - Serviços de lanlernagem ou Íunilaria e pintura de veículos automotoÍês
45.30-7{3 - Comércio a varejo de pêças ê acessórios novos paÍa veículos automotores
45.20-O{3 - Serviços dê mânutençào e rêparação elétíica dê veiculos automotores
45.20{-06 - Serviços de boracharia paÍa veiculos aulomotores

c DLGO E OESCRTÇ DA NAÍUREZÀ JU tca
206-2 . Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOSE CARLOS MUFATTO
NUMERO

133,r
COMPLEMENÍO

CEP

86.í8?-025
BAIRRO/DISTRIÍO

JAROIM RIVIERA
MIJNIC]PIO

CAMBE PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ELATNE@TREVTSÂCAMINHOES.COM.BR
ÍELEFONE

lul312s-2044 t l44l 3125-2020

DATA DÁ SITUAÇÃO CAOASTRA].

24t01t2002

S ÍUAÇ ESPECIAL DATA oa stÍuAÇ^o ESPEctÂ!

24t03t2019 Comprovante de lnscnçào e de Srtuação Cadastral

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 28/03/20'19 às 11:25:35 (data e hora de Brasília).

htlps //www.receita.íazenda.gov.br/PessoaJundrca/CNPJ/cnplreva/Cnpjreva_Comprovanle.asp
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRJAB;ÀI,HISTÀS

Nome: ELLEN-CO SOLUCOES PARÀ TRANSPORTE
(MÀTF.I Z E FILIAlS)

Certidào n": 169986551/ 2A19
Expedição

LT DA

CNPJ: 0 4 .862 - 831/ 0A07-23

Val idade
de sua ex

180 (cento e oitenta) dlas. contados da data

.ê rr i F i c: - <o ELLENCO SOLUCOES PÀRÀ TRÀNSPORTE LTDÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrrto(a) no CNPJ sob o no

O4-862.831 /OOjL-23, NÀo cONSrÀ Co Bancc NacionaL de Devedores
TrabalhisLas.
Certrdão emitida com base ro art. . 642-A da Consolidação das Leis do
Irabalho. acrescentado pela Lel n" 72.440, de 7 de julho de 2A77, e

na ResoluÇão Admin].stratlva n" 1410/2011 do Tribunal Superior do
Traba.Ihc, ce 24 de agosto de 2011.
Os dados 3onstantes desta Certiclàc são de responsabrlrdade dos
Trlbunais do Trabalho e esLão atua.Iizados até 2 (doÍs) dias
art-r:ores q dàta la sL: expeciçào.
No caso de pessoa juridi-ca, a Certidão atesta a empresa em relaçào
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇào Cesta certidào ccnCj-clona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunâ1 Superior do Trabalho na
Interner- (h-_-_p: ., /in\,,w. --sr-. jus.br)
Cer'.rdà rn- rrà ::á- j'r:r:.Lr:e,

INFOR!íAÇÀO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacrcnal Ce Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturai-s e j uridicas
inairmplertes perante a JustiÇa Co Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabefecrdas en sentenÇa ccncienarór1a 1--ransitada em julgado ou em

aco::Cos judicia.ls trabal:-lrstas, :ncLusive ro concêrnente aos
recolhimentos p r e v .r ci e n : r á r : c s , a honorárros, a custas, a

emolumentos ou a recolhrmentos determinados em lei; ou decorrenLes
de execuçào de acorios firmados perante o Ministério Público do
Trabalho cu Comissão cie Concil.iação Prewia-

23/09/2019
di Ção
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TREVISA
ANEXO IV

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7", tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 9120í 9

Prezados Senhores

A empTesa ELLENCO SOLUÇÔES PARA TRANSPORTES LTDA inscTita no CNPJ sob
no 04.862.831/000'l -23, por intermédio de seu representante legal o Sr. SERGIO ROMANO
TREVISOL portado da Carteira de ldentidade no 945.765-8 e do CPF no 184.387.179-34
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubÍo de 1999, que náo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz.

Cambe, 03 de abril de 2019.

0c^-- -ó,r",;""-^ U §s.-rr
ELLENCO SOLÜÇOES PARA TRAúSPORTES LTDA

Sergio Romano Trevisol
CPF: 184.387.179-34

RG: 945.765-8
Cargo: Sócio Administrador

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes

CP F : 059.9L2.279-00 RG : 9.855.974-0
Cargo: Vendas A Govemo

G.ssr,s:i/!c, 1-zJl

"+ili'.;3;?l3i,,.Jf.

1- 
*,à:'',5 

?'í:T,=; 
i|§,d J

IiT-I-I,\(]() SOLTIÇOES PAITA TRANSPORTES I,TI)A
Iinnt sil: TRF-\'lSA
('\P,l : 0{.1t62.83 l /000 1-23
Itua .losó ( arlos lluÍltlo \" IJJ{. .ld. Rir iera
('IP lt6.llJ7-025 Canrtré - Parxní
Fone (13) 3l7J {20t)

CATTNHõEB
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ANEXO V

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 9/20í9

A ELLENCO SOLUÇÔES PARA TRANSPORTES LTDA EStAbEICCidA NA RUA JOSé

Carlos Mufatto No 1334, Jd. Riviera, Cambé - Paraná, Cep: 86.í87-025, inscrita no CNPJ sob
n" 04.862.831/0001-23, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N" 9120í9, instaurado pelo
Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Cambé, 03 de abril de 2019.

.-0o.*,o-. É.ni"\,",o Q- i1x;-^,
@TRANSPoRTESLTDA

Sergio Romano Trevisol
CPF: 184.387.179-34

RG: 945.765-8
Cargo: Sócio Administrador

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes
CPF: 059.912.279-00 RG: 9.856.974-0

Cargo: Vendas A Govemo

l-i.,I U-r. ?.?952,8:l,ricri-
Eltji:1Ci 

' 
I ..: ,J: :,,1;: - i,ÀllÁ

I ii \Í.ti;L i: í:r- . rüÁ..

, " .1-t_. -'i".::.' -rÀl.-i. 
^rt-4| .,!. rr!. .:,. . c--rr.:-.un 

tr__ Í_.d i- _ - pâ _J

l'll.l.l,\('O SOl.t (. ()llS ti'\1t..\ 1'R..\\sPOR.l t-S
l.antnsia: l'RE\ IS.à
C\t)J: 0{.tt62.ÍtJ I i000 l-2J
Rua ,Íosé ('arl0s lluÍirtto N" l3J+. .ld- Rir iera
Ct-l' 86.1tt7-025 - Canrbé - I)ararui
Fone (,Í3) 3l ?J {200

l.' ).\

\Jrí'
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ANEXO VI

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 9/20í9

A ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA estabelecida na Rua José
Carlos Muíatto No 1334, Jd. Riviera, Cambe-Paraná, Cep: 86.187-025, inscrita no CNPJ sob no

04.862.831i0001-23, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da LicitaÉo instaurada pela
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 9/20í9, sob
as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para
a presente licitaÉo.

Cambé,03 de abril de 2019.

ELLENCO SO UÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA
Sergio Romano Trevisol

CPF: 184.387.179-34
RG: 945.765-8

Cargo: Sócio Administrador
P/P: Deiane Cristina Rodrigues Gomes

CPF : O59.9L2.279-00 RG : 9.856.974-0
Cargo: Vendas A Govemo

TREVISA

I o+.se z.e:i/soox-2,
ELL::.' Çn : :.ri. :, íjar=g PARA

TRi-rilP*"]!'JS L] ü4.

J

L
c :osÉ trt"rr,: ,;i-iF,:lTc, 1:?4

lD. ruÊ:al\ - ar'- eslA7-.JL$
CrLi4ÉL - F;l

lrl-t-E\co sol-rr(rÕI.s PARi\ l'R,\NSPOR'I ES L'l'D^
I'untrsil:'l'REVISA
(-\l'J : 01.8ó2.81 l/00{) l-23
ILua,krsó Cârlos NIulirflo \" lJ3{, Jd. Rir.iera
(ltiP 86.187-025 - Canrbé - Paranri
Fonc ({3) J l7.l J200

GAMTi'HôES

l,,,-1
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ANEXO Vu

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 9/20í9

ELLENCO SOLUÇÓES PARA TRANSPORTES LTDA, iNSCTitA NO CNPJ SOb O NO

04.862.831/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. SERGIO ROMANO
TREVISOL, portador da Carteira de ldentidade no 945.765-8 e do CPF no 1U.387 .179-U,
DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 9/20í9, da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou
emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por aÍinidade, até o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direÉo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamenlo de FinanÇas,
Compras e Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Cambe, 03 de abril de 2019.

§A\D. É/tLÀ ?.. !1ç,-,1-,
@TRANSPoRTESLTDA

Sergio Romano Trevisol
CPF:184.3E7.179-34

RG: 945.765-8
Cargo: Sócio Administrador

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes

CPF : 059.972.279-00 RG: 9.856.974-0
Cargo: Vendas A Govemo

Í-;rlJ .'í'.â 3]i/acs1-2;l

II,I, I'].\CO SOLT;(]OES P^R.\ TR,\NSPOR'I'ES L]'I)A
l-rnlÀsiâ: TREVISA
C\l'J : 0{.862.831/0001-23
llua Josó C'arlos MuÍhtto N' lJ3,l. Jd. Riviera
CliP E6.187-025 - Canrbé - Paraná
Fone ({3) Jl7.l .1200

\

r=l r, ,:..j t,:1.1,;n=S PÂFÂ
"-"frti'': ,,-' ''l lr'i LTD;\'

ã \,\i:.'':.i - - -iÂ Ô, 1i-'á
, *i.1.''.:.. .- -:',7t:$ j
L L+r:'j': - ':i'
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TRE\/ISA
ANEXO X

DECLARAçÃO DE TREINAMENTO

Pregâo Presencial No 9/2019

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor SERGIO ROMANO TREVISOL, representante
legalmente constituído da proponente ELLENCO SOLUÇÓES PARA TRANSPORTES LTDA,
declara que, se vencedora do presente ertame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional
ao contratante e a instruÉo de no mínimo 04 (quatro) operador (es), pelo período de I (oito)
horas, em data a sêr designada pelo contratante.

Cambé, 03 de abril de2079.

§,o.o-^ -â,-rit\.-...'' L ['r§--r
ELLENbO SOLIÜÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA

Sergio Romano Trevisol
CPF:184.387.179-34

RG: 945.765-8
Cargo: Sócio Administrador

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes

CPF: 059.912.279-00 RG: 9.856.974-0
Cargo: Vendas A Govemo

t-
I i:.1.i:^ i :, i !':1i-23 J

i'i '-
.- -, .-: !.i-.-{

.- ! .., i..

':a

l/a',,iJi --\
'ç

n. -:'si,:.'-:1' , i ;..ia,
JO. t..,t:.r-i. .. ....;ai 
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li.:- l-ll \CO SOr.t I ( OliS PÁR;\'l'R,,\ N SPOR'I IS
F:rntàsix:'tRE\rlS-A
C\ I',J : 01.862.83 I /tlO{) l-23
Rua ,losó C--a:los §lulirtkr \" ll3,l. .ld. Rir icra
('EP tt6.lll:-0:5 C'artrbd - Parrn:i
Fnnc (.13) 3l 7J 4200
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Município de Mandaguaçu CNPJ:762.E5329 X101{lt estabelecida na cidade de

Mandaguaçu Paraná situada na Rua Bernardino Bogo Ns 175, centro Cep: 87.16G(XD

Telefone: 443245-8400 aqui reprcentada pela Secretária de Fazenda Sra. Sônia Regina

Oliveira de Souza portador do RG:4.654.320'.0 e CPF: 63t1.551,88Sú, atesta nos termos

do lnciso ll do art 30 da lei 8,666193 que a empÍesa ELTENCO SOLUçÕES PARA ""-
TRANSPORTE LTDA inscrita no CNPJ: 04.862.831/0001-23 com sede na Cidade de

Cambé-Pr, entregou e forneceu o objeto ,conforme descrito abalxo, sendo cumpridora

fiel dos prazos e condições contratuals e todai as exigências técnicas de adequação,

qualidade e quantidade com os têrmos firmados na contratação, não havendo contra o
mesmo nenhum registro que a desabone. .

Descrição do Bem Fornecido:

CAMINHÃO EQUIPADO COM CONIUNTO COLETOR DE RECICLAVEIS,

CoNFoRME EDTTAL DE PREGÃO 63/2076.

Mandaguçu, 25 de janeiro de 2019.

un io de
CNPf:762 r{)8
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PARAHACITY
PARAXA - BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, CNPJ

76.970.33410001 -50, situada na Rua Pedro Paulo Venério N' 1022, Centro,

CEP 87660-000, Telefone (44) 3463-8í01, aqui representada pela Prefeita

Municipal Sra. Sueli Terezinha Wanderbrook, portadora do RG 1.821.4U

SSP/PR e CPF 466.7M.909-34, atesta nos termos do lnciso ll do art 30 da lei /
8.666/93 que a empresa ELLENCO SOLUçÔES PARA TRANSPORTE LTDA

inscrita no CNPJ 04.862.831/0001-23, com sede na Cidade de Cambé-Pr,

entregou e forneceu o objeto, conforme descrito abaixo, sendo cumpridora fiel

dos prazos e condições contratuais e todas as exigências técnicas de

adequação, qualidade e quantidade com os termos firmados na contratação,

não havendo coirtra o mesmo nenhum registro que a desabone.

DescrigSo do Bem Fomecido:

GAMTNHÃO TRAçÃO 4X2 EQUIPADO COM COLETOR DE
CONFORME EDITAL DE PREGÃO 48//2016.

LIXO,-"'

Paranacity, 28 de janeiro de 2019.

,,,.^,'^-.
Sueli Terezinha Wanderbrook

Prefeita Municipal

Rut Peoeo Ptuto VexÉeto, tozz
8zóôo-ooo / Ptatxtcttv-PR

cil PJ : 76.97o..334/OOOI -50

(ta) uct-ttql - (4d 34ô3-tzB7
COXTATOIA PAR,A'T AC I fY. P R. GOV. B R
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oFlcrO DIO DISTRIBUIIX)R. CONTADO& PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E

^VÂLIADOR 
JI]DICIAL CAMBÉ . PARÁNÁ

Âv. Robeío CotrcriçIo o' 532-CEP 86.192.5íI.fone/fax 0XX-4&325+589 CNPJ 01302537/00Ot-79

ruiZO DE DIREITo DA coMARcA DE CAMBÉ
ESTADO DO P^RÀNÁ.

orÍctoouosr RIBUICÃO E ÀNE)(OS

sERgpAo ExctuslvA pE F
IJTJDICIAI./E ICIAL) 'PARA EFEIT o sc v rs.

h, Roseti de Figueiredo, Distribuidom desta Comarca de Cambe-PR., na forma da lei,

CERTIFICO

ELLENCO §OLUÇÕES PARA À inscrita no C.N.P.J. sob n"
04.E62.83 l /0001 -23. Busca relativa

Íti!,Ii1;liÊrí assino e dou fé pública-
Paraná"

A requerimento escÍito por pessoa interessad4 para fins
de, licitaçâo e aÍquivado neste Oficio, que revendo nos liwos deste Oficio, nos registros dos feitos
CMIS*, verifi_quei NAO CONSTAR nos mesmos, distribuição de ação de FALENCH OU
RECT PERAÇAO DE EMPRESA (JLTDICIAL/XXTRÀIUDICIAL), contra a empresa

-. -. .,- -' ^: ..::,i

'\''.'í
Ribeiro

pregrda Jurameútadâ

CUSTAS: 32,73

I Com ressalva de quaisquer procedimentos já registradosjunto
não forrnalnente registr-ados junto a este setor de Distribuição.

aoS PROruDl, contudo, ainda

TITIJLÁR - Rceü de Figuciredo
EMPREGADA§ JIrRÂMENTADAS: Vilm, Aperêcidâ Ribeiro e Rosilda de Figueir€do Sonchcs

2l de março de

c
Por ser €sta a ex
Dado e

t

âno3.20

de
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
tqz

ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTUR+ DOS ENVELOPES N" I E N" 2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'9/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
17/2019

Ata da sessão de recebimento e abeÍura dos envelopes no I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 912019 -

(PMNSB) - Aquisição de um veiculo tipo caminhão com

coletor de residuos recicláveis.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR. reuniram-se. em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n' 1.331 .506-92 SSPI?R, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Silva. RG n" 1.224.894-5 SSP,PR e a Sra. Maria José

Rezende, RG n' 9.170.714-4 SSP/PR. designados pela Portaria n' 080/2018, para proceder a

abertura e julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na

execução do objeto do Pregão Presencial n'912019 - aquisição de um veículo tipo caminhão com

coletor de resíduos recicláveis. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que protocolou os envelopes

no I e no 2 as seguintes empresas: SERVOPA CAMINHOES LTDA, CNPJ n'00.298.74910001-

67. representada pelo Sr. Mario Messias Canaan Leal, RG n' 7219824-7. ELLENCO
SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA, CNPJ n' 04.862.831/0001-23, representada pela

Sra. Daiane Cristina Rodrigues Gomes, RG n'9.856.974-0 e VCA AUTOMOTORES LTDA,
CNPJ n'24.380.089/0001-27. representada pelo Sr. André Eduardo Raimundo. RG n' 6.365.137-

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

presentes apresentassem os documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório.

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

propostas de preços. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que

apresentou o menor lance à negociação direta, visando à obtenção da oferta mais vantajosa para a

administração. A proposta apresentada foi de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais).

Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa ELLENCO SOLUCOES PARA
TRANSPORTE LTDA, CNPJ n' 04.862.83 I /0001-23, cuja proposta lbi classitlcada em primeiro

lugar e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada

habilitada. O Pregoeiro informou ainda que no prazo de 01 (um) dia útil contado do encerramento

da sessão, a licitante declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta devidamente ajustada ao

último lance. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua

Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da Silva, lavrei a

presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de

licitação e demais presentes que assim desejaranr.

rco s Nunes
regoerro

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222 . !f(0xxa3) 3266-8100 C N P.J. 95.561.080'0001-60
E-mail: licitacâo@nsb.pr.qov bí Nova Santa Bárbara - Paraná
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-^Ê,F*-
Rosemàíre Luiz da Silya

Equipe de apoio

,1
. .\,

"zirÀL
MarbJ'osé'RÉende

Equipe de apoio

,\-^r.-..- - ( A-.-t--
éssias Canáan-1-eal

q
Mario M

Representante da empresa Servopa Caminhões Ltda

V,ôla- 'b't y,'^ g- ho--,^'
Daiane Cristina Rodrigues Gomes

Representante da empresa Ellenco Soluções Para Transporte Ltda

ré Eduardo Raimundo
Representante da empresa VCA Automotores Ltda

2
Rua Walfredo Brttencoul de Moíaes,222 - Ê(0xx43) 3266-8100 C N P J 95 i6l.08O 0001-60

E-mail: licitacâo@nsb.or.qov.bÍ Nova Santa Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LTC|TAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 9/20.19

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 03 de abril de 2019, as 14h00min, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Cenfio,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento das propostas

apresentadas na licitação modalidade Pregão Presencial no 9/2019, que tem por objeto a

aquisição de um veículo tipo caminháo com coletor de residuos recicláveis, conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes n' 1 e n' 2 as seguintes empresas: SERVOPA

CAMINHOES LTDA, CNPJ n' 00.298.749/0001-67, ELLENCO SOLUCOES PARA

TRANSPORTE LTDA, CNPJ n" 04.862-831/0001.23, e VCA AUTOMOTORES LTOA, CNPJ N.

24.380.089t0001-27 .

Após a etapa de lances e análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro

declarou como vencedora a empresa ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA,

CNPJ n' 04.862.831/0001-23, num valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil

reais).

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

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

empresas habilitadas não estão declaradas inidôneas para participar de certame licitatório,

conforme comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 0310412019.

Mar o de Assis Nunes
Pregoeiro

Rua Vy'alfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - tr- - E-mails licitacao@nsb.pr.qov.br - rvrvw.nsb.pr.qov.br
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TCEPR

fonsulta de lmpedidos de Licítar

Pesquleà lnpêdldot dê Li.itàr

llurnerodocumênro 0.í862831000123

eté

até

Trpo do.umêntc CNPJ

Nonre

Pêriodô pLbliaação I de

Data de lnbro Impedrmento. de

Datê ie Fim IrÍpêdrinentor de

Ntrrnlll! lTtlí ENI0NTRAD0 PARA 0 tNPJ: 0a862831000123!

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepÍ/municipaUêiUConsultarimpedidosWêb.aspx 1t1
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04.862.831 /0001,23

Data da consulta: 03lO4l2O19 15109:41

Data dâ última atualização: 03/04/2019 12.oo.13

DITALHAR (NPJ/(P[ D0 SÂNC|0NÂ00

Nenhum re8istro encontrado

Detalhamenlo das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Ponal da lranspaÍência

LIMPAR

NOMT DO SANCIOI{ADO UI DO SANCIONADO óRGÃo/TNT|DADE sÂNctoNÂDoRA flpo oA sANçÃo

)

DATA OE PUBTICAçÃO DÂ sÀNçÃO

(J)

)
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I Pregão Presencial 9/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CiPJ: 04.862.831/000í-23 Fornocedor : B-LEI'ICO SOLUÇÔ6 PARA TRANSPORTES LTDA E mail: licitacao@trêvÊecâmnhoes.combí

Endoreço; Rl.lA JOSÉ CARLOS MJFATTO 1334 - JO RIV|ERA - CáÍbé/PR - C€P86187-025 TelêÍone:443261 9999 Faxi 443261 9999 celular:44 991,14 1050

lnscrição Estadual: 90250211-40 Contador: E-AINE tvlARA DE ÀmRAES SANTAi.|A TelêÍone contador:44 3261 9999

Fbpresentantê: DAAI€ CF§TIi.IA ROmjGUES @l!ES CPF: 059.912.279-00 RG: 98569740

Érdereço representante: RIJA GUARAT$GA 324 CA§\ B - JO mS PASSAROS - ilhringá/FR - CEP87075-240

E-mail rspr€sentanG: licitacao@lrevisacaninhoes.combr

Banco:34í - ffAU Agôncia: 88- - CAiGE- Cárüé/FR Conta: 5872G9

Lota: oot LoIc @t

N'lt m D6cÍlção do PÍodub / ssÍvlço Otdo. Unld. PÍeso lfrlmo lllbÍc. irod€lo

Telsrono re pr€se nta[le: 44 991,14 1050

D.ta de abeíuÍa: 20rc2y2002

PÍeço UnlÉrio Pr€ço Tot l
OOl CONJUNTO COLETOR PARÀ COLETA SELENVA 1,OO

Câminháo novo / z.Ío hoías, coln capacdâd. d€ PgÍ no minimo 10 000t9 ê CMt dê no
minimo 1l.5o0kg, odado dudo ne trá6ârrà, com sBtêma dr lr6io dê 6cívtço a G3tacbnamonto
êEm acionpmento a aí, potôncia mloiína dê 155 CV ê lo.quê dê no minlmo 60 MKGF. enlrc
oúos náo iÍíêíbrÉú a 3 500mm. CamDo dc no miíimo 5 maíchss a lrenr€ . urna maÍcha rá
srnc@ni.adas. susp6n!áo diântê'E com molee dô !Ê.trl parobólEo e l.a*!ra semr alipllc8s ou

ColetoÍ do íêsíduo! íocrclávê§, labÍÊado soDm chassi êm âço cstrüurel 'LNE28' com cmbolo
dê rlêscaEcgsm€flio líscion do por duâs coírêítês lalêrâis livrc dê contâlo com â câÍEâ, êom
dêpóltlô pera aíínezlnagem d. choíüme de no mínimo 50lltÍor, d,oâdo d. Íêgrslro dê rbêítuía ê
íêchãm.nlo com d.É6rto pãrâ transpoÍl. d. ólêo d! íÍnur. ul iãdo d. no min'mo 200 líms
dotâdo de r6tÉlro dê .beíuí, e rechameíío, com depósno de borÍrchado p8ra o
armarEnrmanlo dc vdío d. no minimo 1E0li(íos, com calhas stJp€rioÍcr psm conduçào dc
águâ pluvi.l alé o rolo. com plalafoÍma trâs.lra lrxa, dolãdâ dc sist6ma dG .Ínoíecimanto paía
âpdo so. trsbslhadoÉ3 da colârâ com sbi6m. linê€í dê compectâÇÁ, / âcomodeçào do liro
dê lorma qu. a cáígâ nÀo sEã viluoliadâ q@ndo dá colêle, com possiàilidâdê da
carílgimeí o mánuel da prãçã dc cârgâ, .utomâtiEdo p8la contàiíêla 116 ÍêrÍo pâdráo d€
1,20mt, com alças lateràls ê ííontrle de soguísnçâ p6râ clols trubâlhadoÍG!; com camerâ dê É
com ume cllhera intcme com c5íÍ.glmenlo ê dêrcá.Íaoâmcíito trrsoiÍo de intíav.rmrlho parà
v Budt2aÇão dâ caQâ. O rtstêma.látíico dêvê rêí 12V AÍlx4Àodê.íêê lo€dn.ÍEâs dêv.
3êí da acodo co.n o mod.to dêírnÉo. As m.didâs minimar d. câdr uniraÍt. d.vâm s.í: Ahuía
minimB int.ma 1-a60mmi LaÍguÍâ miolmâ ht.mâ 1.9o0míni Compíim.nlo minimo GrtáÍno tolsl
do cquiprmênlo 5 540mmi cspacdeóê dê âcomodaçáo dê clrga 311: Crprcilzde dê
capacit4áo 4j 1 ou supêriori O volumo liv m P3rd csíE€ dov ê ssr do no minlíno 10.00h' O
í8bftenl! deec porsuií codigo NIEV (codíOo un'v.Ísal dê idcnlíh8çáo do Íebíic6nlê lobê
chãrri).

IJN 290000,00 FoRo/GERtlqNt c 111g/Bt-COLETOR 266.000,00 266 000.(re

í-o+.esz.s:r/ooo1-zsl
ELLEI{CO i: t t- iCilr t. p.req

'Í ii}-i'iS.r",,';Ír:1 L iil,A-
n,;csé c :.-.- - ;i\Te tt:4

Cnlo". -fo,rraLr',o
L
Ê

ir. i.r. -:i-{ . J:iiil/-,lt0
(]/:j.4 :rL - Fí{.

qwl

PREÇO IOTÀL OO LOIE

I(ITIL OA PROPOSTÂ

288,000,00

264.000,0o

Valiladê da píoposta: 60 dias

PÍazo dê entÍega: 60 diss

6Pr.Fl!- VcÍ3áor 1 144

Eis.rco soLrJÇôs mRa rnni'sposres lroa
CNPJ: 04.862.831/000'l-23

01/o4iãI9
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PREFEITURA MUNICIPAL 1$9

NOVA SANTA BARBARA

Processo Ad ministrativo np 017 I 2019

Pregão Presencial ns 009/2019

Objeto: Aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos

recicláveis.

Origem: Setor de Licitaçôes

PARECER JURíDICO Ng 055 I 2019

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Presencial ns OO9/2019, o qual tem por objeto Aquisição de um

veículo tipo caminhão com coletor de resíduos recicláveis.

O pregão é regido pela Lei ns 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto pe 5.45012005 [paro pregão no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns t0.52012002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como

forma de fixar o preço médio a ser licitado.
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NOVA SANTA BARBARA

O edital convocatório prevíu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procu radoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. qs incisos I a lV da Lei nq 10.520/02) e provídenciou

a publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. +s, V da Lei ne

to.52o/02]..

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das

mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos

previstos.

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

apresentando a documentação pertinente, da empresa e do seu

representante para esta fase do procedimento. Ato contínuo iniciou-se a
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NOVA SANTA BARBARA

fase de lances das empresas que apresentaram as menores propostas

dentro do percentua I legalexigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, foi

declarada 01 (uma) empresa vencedora, vez ter apresentado menor preço,

procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica da empresa

participante e devidamente classificada, estando a mesma habilitada,

tendo sido informado à mesma ainda que em 01 (um) dia útil, contado do

encerramento da sessão, apresentasse proposta ajustada ao último lance,

juntou-se consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de

Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, abriu-se prazo para manifestação

de interesse a interposição de recursos.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Presencial ns 009/2019,

tendo vindo desta forma descrita acima, instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedlmento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital
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convocatório, com seus anexos, nos termos, da Leí ne fi.520/2O02, c/c a

Lei ne 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Cormen Co 'ez Wilcken

Procuradoria J u rídica

()

i1
oq

\
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.ffi nergTURA MUNtCtpAL

!4lrovA SANTA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juridico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PR^EGÃo PRESENCIAI" n." 9l2O1-9,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou nào deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, ll/04 l2OI9.

A o de ássls JErnes

BARBARA

egoe Portaria O8O/2018
Ma

Pr

Rua Walfredo Birtencourt de Moraes n" f23. cenrro, I 1i. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails licitacaorânsb.pr.qov.br Dr.qov.br
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IÉNOVA SANTA
ESTADo Do p.lR-rrÁ

BARBARA

TERMo DE HoMoLocAçÃo E ÂDJUDTCAçÃo
PREGÃO PRESENCTAL N" 9l2ot9

Aos 1 1 (onze) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e

dezessete (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuiçóes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Pregão

Presenclal n." 9l2OL9, destinado à aquisição de um veiculo tipo caminhão com

coletor de resíduos recicláveis, a favor da empresa que apresentou menor preÇo,

sendo ela: ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA, CNPJ n"

04.862.8311O001-23, num valor de R$ 266.00O,OO (duzentos e sessenta e seis

mil reais), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais

efeitos.

Dar ciência aos in ressados, observados as prescrições

legais pertinentes. r

Kondo
Municipal

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.150-000 - Nova Santa Bárbara.

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.or.eov.br - rvrvrv-nsb.or.gor'.br

ü

,..Iu
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Nova Santa Bárbara - PR, 11 de Abri l-{e.201.I - Diário oficial Eletrônico - EdiÉo: 1459/2019 -l2l

HOMOLOG ÀO E ADJU
P PRESENCIAL NO 9/2019

Aos 11 (onze) diâs do més de abrl(M) do ano dê dois mil e dezessele (2019 êm rneu Gabinele, eu Eric Kondo, Píêíêito Municipal, no uso de minhas
alíbuiçoes legals H0MoLOGO o ptocediínento da LotaÉo Prêgáo Prêsencial n.c 9/2019, desllnâdo à aqursiÉo de urn veiculo tipo c€minháo com cotêtoÍ dê Íêsíduos
Íecicláve s, a íavor da empresa que apresentou meno. preço, sendo êlâ: ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA, CNPJ n" 04 862.831/0001-23, nuÍn valor de
R$ 266.000,00 (duzentos ê sêssênla e sers milreas), para que a âdjudicâÉo nee procedida produzê sêrrs juíidicos ê legais eferlos.

Daroéncra aos interessados, obse ados as pÍescnçóes lega s peÍtinentes.

Eric Kondo
PreÍerlo Mun crpal

ERRATA OO TERMO OE HOI.I EA 0tc
PRESENCIAL N" 8i2019

Errala de Publl.áÉo d o Termo de l lomdogaÉo e AdiudicaÉo do Pregão Presencra n' 8/201 9, pu blicada no DláÍio Ofrcia I ElelÍôn co, edição 1 458, em 1 0/04/201 9, e no
JoÍnalA Cidade Regional, êm 10104/2019, sendo que:

ondê sê lé
Nlm valoí total de R$ 38.100,00 (tnnta e olto ínil e c€m Íeais).

Lêia.se:
Num valor lotal de R§ 38.m9,00 (tnnta e oilo mil e novênla e ôovê Íêais)

Nôve Sâôlâ Báóârâ 11 dê ebnl dê 201q

Eric Nondo
PreÍeilo Municipal

coNcEssÃo pE DúRtA N" 095/2019

SerYidor:
Cargo:
Secretaria/Depaúmenlo
Valor {Rl):
Dêstino:
objetivo da Viagem:

MARCELO RIEEIRO

MOTORISTA
EDUCAÇÃO
Rt 693,00
CORNÉLIO PROCÓPIGPR
SOLICrTAçAO DE DIARIA AO MOTORISTA MÀRCELO RIBEIRO PARA CUSTEÂR DESPESAS COM ÂLIMENIAÇÁO EM VIAGENS

FORÀ DO MUNICIPIO, PARÂ O TRÁNSPORTE DE ALUNOS OUE FREQUENÍAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDÂDE OE CORT,IELIO

PROCOPIO.PR.
1110412019

21fit2019

ERIC KONDO
Prefeilo Municipal

Datâ do Pagamenlo
No do Pagamênto:

ll- Atos do Poder
EXTRATo AoITÍVO 00220t9

TERMO DE CESSAO N" ()()Z2()16

CONITAIANTE: PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BAREARA . CNPJ N" 95.561,080/OOO160

Jnrrarâda cÁilÂRÂ MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRSÂRA - CNPJ n',95 561 809/0001-07

OBJETO: CÉSSÃO OE SERVIOOR

Aditivo de Prazor 90 (noventa)dias

lnício:07/04/2019

Término:07/07/2019

Il- Publicidado

Náo há publicaçoes para a presenle data

Diário OÍicial Elêtrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua: Wâlkêdo Bitlêncourt de Moraês n'222 - Cenlro

Fonê1Fax: (43) 32ô6 8100
E mail: diar oolcral@nsb.pí.gov.bÍ

www.nsb.pÍ.gov.br
www Íanspaíenciaparana.com.bÍ/doensb

Di.!, E.r - dlt Ji- !- aêx{r.a(;c D,j !l ll 13 Sjr:
B: Larl P'ç:? tr,4 rr.,. 'Êal i:55iÔboi{r15.-Áa-S;i.4Si

irê h:f rl! r,r:Í,,r,,!!t.Í;àr!!rLü J!1,n.

O PÍeÍerto do Municipio de Novâ Sanla Bárbarc, Eslado do Paraná, usando das aldbliçDes que lhe sáo conÍe das poÍ Ler tendo em visla as Lêis MuniciDais no

809/2016 e n" 893/2018, bem como, lnsl,.uçoes Normativas do Tnbunalde Contas do Eshdo do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como sêguê:
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Soclal l'

O Conselho MuÍücipald€ Âssistênciâ Social do Santa Cecllia do Pavào

- CMAS, no uso de suas atribuiçóês que lhe conlêre a Lei Municlpal lr" 142/96

de 11/03/1996, Íevogada p€lo dispo§liYo dâ Lei Muniopal n'566 de 30 de

setembro dê 2OOg com t€xto em nove ÍedaÉo pela Lei Munic pel n'590 d€ i9

dê mâio ds 2010

coNSIDERANDo a delib€raçào da plênáÍia íeaÍizada ern reunráo do

CMAS no dia 07 de Dezembro de 2018,

RESOLVE

ArL 1', ApÍoyar sem íessalvas Prestação dê contãs Íêíeíenle âo §egundo

semêsre de dois mil ê dezoilo do ÍecuÉo lncentvo Famllia PaÍanaense lV.

Aí. 2'. ApÍovar sem Íêssalvas pÍeslâçào de contas ÍeÍeÍente âo sêgunco

semestre dê dors mtl e dezoilo do ÍecuÍso Piso Paranãensê de Assrslénoa

Sooal I

AÍt. 3'. Esla R€soluçáo entÍa em vlgor na dala de sua publicáçáo, êslêndo

revogadas a§ disposiçõês em ccntíáÍio.

REGISTRE - SÉ É PUBLIOUE- SE,

sanla ceclliá d! Pavâo' 11 de Abildê 2019

loli--
Pr€!

Prefeitura Municipal
aÍa

de
PRNova Sant

TERÍÚO OE HOISO LOGÂçÁO E AOJUOIC
PRESE NCIÁL N' 9/2019

diâ5 (2019), em
Ênc Kondo. P.eÍeilo MJnlcipâ1, no dso de minhâs akibuiÉes legais

HOMOLOGO o p.o.ednnênlo da Uotaçáo Prcqão Prcsenclal n.o 9/2019. desnnado à
aquisjçãodêumvelculoüpocaminhâê cm colelordê Íeslduos rêciclávêrs, a ÍâvoÍda
êmpÍesa que apres€nlou m6nor prêço. sêrÉo elai ELLENCO SOLUCOES PARA
TRANSPORTE LTDA, CNPJ n' 04.E62.831/00O1.23. num vald de RS 2ff 000.00
(duzênlosêsêssênla ê ssis mill€ais). pala que a ãdtudicação nclê prc@didâ prcduzâ
seus juridicos e legais ereitos.

Dar oêncjã âos rntêrcssaóos, obsetuados as prc$dçó€slegars pertnenLes
Eíc Kondo - PrcÍêito Municlpal

TERMO DF HOMOLOGÂÇÃO E ADJUDICÂÇÁO
PREGAO PRESENCIAL N'IO/2OIS. SRP

Aôs 12 {doze) dias dô mês de àbnl (04) do ano dê dois milc dêzênove (2019), em
mouGãb nele, eu EícKondo, PÍêÍeiloMunicipal, nousode minhãsal buiçôeslega s
HOtioLOGO o procêdimnlo dâ Llcrrâção Prcgào Prc$ncialn' 10/2019, deslinado
e regisiro dê prcços parc ev6htual aquisrção de Íemmenlas, mãteriais elélnms,
hid.áuticos, de consúuçáo, pinturas e oolrG, para henulenÉo das secrelêr.s
municipái3, a lávordls êmpresas quê âpresentáram menores propostâs, sendo elasl
|úENON TNFORMÀT|CA LTOA. CNPJ n' 08.75r.591/0001-40. num vâror dê R$
1.667,78 (um mil, s€lsc€ntos o s€ssenla e sel6 reais ê selenta e ôilo cerlavos).
GUSTAVO ÁZE!'EOO PINTO, CNPJ n' 08.648131r'0001-15, num vâior de R$
283.812,30 (duzsotos o oitêntâ e lrâs mil, oilocentos e doz€ r€ais e lrinla cenlãvos).
NAIR SINGUTANI & CIA LTOA. CNPJ n'07-912-142y0001-74. num ElóÍ dê R$
42.116,60 (quarcnla ê dois mÍ, @nlo ê dezêsseis rêâis e sessentá c€ntavos)c li.l,l.
SILVEIRA & BARROS LTOA CNPJ n' 02.919.809/0001-47. num valor de R5
35.226,1 6 (lnnta e c,nco mil. duzenlos e vinle e seis reais e dezesseis centâvos).

Dâl ciànda ãos interessadd, obseívâdos as prêscriçó€s lêgãis pedinentes
Erlc Kondo - PEIêlio Munlclpal

I
E

I
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRÂTAçÃO

Pela presente ordem, ÂUTOF,JIZO a contrataçáo da empresa:

ELLENCO SOLUCOES PARÂ TRÂNSPORTE LTDA, CNPJ n" 04.862.831/OOO1-

23, num va.lor de R$ 266.000,0O (duzentos e sessenta e seis mi1 reais). Tudo de

conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade Pregão Presencial n."

9l2Ot9.

Nova Santa Bá,rbara, 15 / 04 /2O 19.

I

tI
Prefe

Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenrro, E 41. 3266.8100, H - 86.250-000 - r.\ova Sanra Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacaoÍinsb.pr.sor,.br - srwr,.nsb.Dr.gov.br
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i:k NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

EST ÂDO DO PARANA

Contrato no í2/20í9

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIU o i]IUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARA E A

EMPRESA ELLENCO SOLUçOES PARA TRANSPORTE LTDA, TENDO POR OBJETO

A AoutstçÃo DE uM vEícuLo flpo CAMTNHÃo coM coLEtoR DE RESIDUoS

nectcúvets.

ReÍerente Pregão Presencial n.o 9120í9

Pelo presênte instrumento particular de contrato, vinculado ao Prêgão Presencial n,o

912019, de um lado, o MUNICÍP|o DE NoVA SANTA eÁneeRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscnta

no CNPJ sob o no 95.561 .080/000í -60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de l\,loraes, 222 - cenlro, Nova Santa

Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu PreÍeito lvlunicipal, Sr. Eíc Kondo, brasileiro, casado, RG n'
5.%3.184$ SESP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 018,008.95$50, residente e domiciliado nesta cidade, doravanle

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ELLENCO SOLUçOES PARA

TRANSPORTE LTDÀ, inscrita no CNPJ sob n'04.862.831/0001-23, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid, 1334

- CEP: 86í 87000 - Baino: Ana Elisa, CamtÉi PR, neste ato representado pelo Sr. Sergio Romano TÍevisol, inscnto

no CPF n' 1U387j7VU, RG n' 9457658, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade mm a Lei no

8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de

acordo com as seguintes cláusulas e condiçÕes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A contratada obriga-se a Íornecer a Contratante um caminháo com coletor de resíduos recicláveis, conforme consta

da proposta apresentada no Pregão Presencial n,o 9/2019 e especiícado abaixo:

I

ITENS

Lote It6m Codigo
do
produtol
serviço

Descr4{q,do produto/serviço luarca lunioHol
ln"*l

Qtde Preço

unitário

PrEo total

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Sanra Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov. br - www.nsb.pr.gov.br
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Lote

00'1

1 8389 CONJUNTO COLETOR PARA COLETA
SELETIVA. Caminhão novo /zero horas, com
capacidade de PBT no minimo 10.000k9 e Clr.4T

de no mÍnimo 11,500k9, rodado duplo na traseira,
com sistema de freio de serviço e estacionamento
com acionamento a ar, potêncra mínima de 155
CV e torque de no mínimo 60 IúKGF, entre eixos
não inÍenores a 3.500mm. Cambio de no mínimo 5
marchas a frente e uma marcha ré sincronizadas,
suspensáo dianteira com molas de perfil
parabólico e traseira semi elípticas ou parabólicas.
Colelor de resíduos recicláveis, fabncado sobre
chassi em aço estrutural 'LNE28', com embolo de
descarregamento tracionado poÍ duas correntes
laterais livre de contato com a caÍga, com depósito
para armazenagem de chorume de no mínimo 50
litros, doado de registro de abertura e fechamento,
com depósito para lranspoÍte de óleo de fritura
utilizado de no mínimo 200litros, dotado de
registro de abertura e fechamento, com depósito
de bonachado para o armazenamento de vidro de
no.ninimo 180 litros, com calhas superiores para

condução de água pluvial até o solo, com
plataÍorma traseira fixa, dotada de sistema de
amortecimento para apoio aos trabalhadores da
coleta, com sistema linear de compactação /
acomodação do lixo, de forma que a carga não
seja visualizada quando da coleta, mm
possibilidade de carregamento manual da pÍaça

de carga, automatizado para containers de íerro
padrão de 1,20mr, com alças laterais e fÍontais de
seguÍança para dois trabalhadores; com câmara
de ré, com uma câmara interna com caÍregamento
e descanegamento traseiro de infravermelho para

visualização da carga, O sistema elélrico deve ser
í2V. AÍixação de arte e logomarcas deve ser de
acordo com o modelo deflnido. As medidas
minimas de cada unidade devem ser: Altura
mínima intema 1.450mm; Largura mínima intema
1,900mm; Comprimento mínimo exteÍno total do

equipamento 5.540mm; capacidade de
acomodação de carga 3:1; Capacidade de
capacitação 4:1 ou superior; O volume livre para

carga deve ser de no mínimo 10,00m3. O
fabricante deve possuir código NIEV (código
universal de identiíicação do fabncante sobre
chassi).

FORD/
GERI\,IA

NI

UN 1,00 2ô6.000,00 266.000,00

TOTAL 266.000,00/\

PREFEI TURA MUI'II'I PAL 179t NOVA SANTA BARBARA

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRÁZO DE ENTREGA
O prazo de entrega é de 60 (sêssenta) dias, contados do recebimento da autorização de íomecimento, poden
ser pronogado de acordo com a legislaçáo vigente, mediante justiÍicativa aceita pelo MunicÍpio de Nova Santa
Bárbara,

ES TÁf,O OÔ PAR AI{A

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicita nsb ov.br - wq,rv.nsb.Dr.qov.br
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CúUSULA TERCEIRÂ- Do LocAL DE ENTREGA
O obieto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego,

sito a Rua WalÍredo Bittencou( de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa BáÍbara - PR, em horáno comercial de

segunda a sextajeira, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ticando o Municipal de

Novâ Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA QUARTA. DA GARANTIA

A proponente/contralada íica obrigada a garantir a qualidade do equipamento mntra defeitos mecânicos e oferecer

Treinamento(s) para operação do sistema (se necessáio), pelo periodo mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os

respectivos termos e/ou declaraçâo dessa garanlia.

Parágrafo Unico - Durante o prazo de garantia ('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

proponenle, Íica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporle, locomoçã0, allmentaçáo,

hospedagem e outros que por ventura se Íizerem necessários à períeila solução do problema.

cúUSULA QUINTA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Após o periodo de garantia de 12 (doze) meses a proponente fica obngada, às expensas do Contratante, por prazo

não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar OÍicina de lvanutenção e Assistência Técnica no Estado do

Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar,

luntamente com a documentação técnica, a relaçáo de Assistência Técnica autorizada.

CúUSULA SEXTA. DOS ANEXOS CONTRAÍUAIS
Fazem parle integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Prêgão Eletrônico N0 9/2019 - e seus anexos;

b) Proposla da CONTRqTADA, datada de 03 de abril de 20'19,

ParágraÍo Primeiro - As parles declaÍam ter pleno conhecimenlo que os documentos mencionados nesta cláusula,

serão considerados suÍlcientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perÍeita execução.

Parágrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro . A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões

e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer condição contratual,

desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CúUSULA SÉTIMA. DO PREÇO
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor

total de R$ 266.000,00, (duzentos e sessênta e seis mil rêais).

CLAUSULA OITAVA. DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega do equipamento, mediante apresentação da nola

fiscal acompanhada da cerlidão expedida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reíerente a todos os créditos tributános íederais e à Dívida Ativa

da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tribulários relativos às contÍibuiçoes sociais previstas

nas alineas"a", 'b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuiÇões instituidas a

tílulo de substituiçã0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação iunto
ao FGTS

Parágrafo Único. A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor corÍespondente ao

ajustado na Cláusula Sétima

CúUSULA NoNA- Do PRÂzo DE vIGÊNclA
O contrato terá vigência por í80 (cento e oitenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatuÍa do contrâto,
podendo o mesmo seÍ prorrogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes. 

3
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cúUSULA DÉcIMA. DA REScISÃo coNTRATUAL
A rescisão contratual poderà ser determinada por ato unilateral e escnto da Administraçáo, nos casos enumerados
nos incisos I a Xll e XVll do art, 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante

autonzaÉo escrita e íundamentada das autondades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde

de que hala conveniência da Adminislração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte

por cenlo) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a uma das seguintes sanÉes:
a) Advertência;

b) Suspensão temporána de parlicipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo

de alé 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os

motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própna autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes, após deconido o prazo da sançáo aplicada com base no contido na letra "b'.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

Na execução do presente contrato, obriga-se a Contratada a:

a, Entregar o objeto licitado, conforme as condições prescritas no presente instrumenlo e de acordo com as

especiÍicações e termos mencionados na proposta e no Anexo I deste Edital;

b. Prestar assistência técnica e fornecer garantia do equipamento, conforme garantia minima do fabricante;

c. Reparar as peças/partes das máquinas e equipamentos que apresentarem defeitos, durante o período de garantia

contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despesas inerentes à reposiçã0,

transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras conerá (ao) por conta da Contratada, não cabendo ao Município de

Nova Santa Bárbara qualquer ônus;

d. Substituir o objeto licitado, em caso de defeito ineparável, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, por outÍo de igual

modelo ou superior, mantendo, no minimo, as mesmas características dos bens originalmente fomecidos;

e. lranleÍ, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obngações por ele assumidas, lodas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo;

Í. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciános, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;

g. A inadimplência do contratado, com reÍerência aos encargos trabalhistas, íicais e comerciais não transfere à
Administraçáo Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

h. Não transferir a outrem, no lodo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da

Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

i. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto da licitação, de acordo com as especiÍicações constanles

da proposta e/ou instruçoes deste Edital e seus anexos.
j, Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à

Adminislração e/ou a lerceiros, na execução da presenle licilaÉo, isentando o Município de toda e qualquer

responsabilidade;

k, Fomecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a entrega do objeto da
presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se
refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação especíÍlca; encargos sociais, tributários,
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o obleto da pÍesenle licitação, por m
especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edltal, para com as quais Íicará única e exclusivame
responsabilizada;
L Comunicar expressamenle à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem competirá deliberar a respe

toda e qualquer situação anômala no deconer da execução do objeto da presente licitação.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DAs sANç0Es
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obngaçoes assumidas neste contrato motivado pela

4
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CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização inlegral. Sem prejuízo das disposiçoes
anteriores, responde ainda, a litulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (ünte por cento) da avença.

cúusuLA DÉctMA TERCE|RÂ. DA FRAUDE E DA coRRUpÇÃo
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e íazer observar, por seus Íomecedores e

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de

contratação e de execução do objeto contratual,

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vanlagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) 'prática fraudulenta': a Íalsificação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaçáo

ou de execução de contrato;

c) 'prática colusiva": esquematizar ou eslabeleceÍ um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representanles ou pÍepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artiÍiciais e

não-compelitivos;

d) 'prática coercitiva"i causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propnedade, visando influenciar sua participaçao em um processo licitatóÍio ou afelaÍ a execução do contratoi

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer declarações falsas aos

representantes do organismo Ílnanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuraÉo de

alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do direito

de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro . Na hipótese de íinanciamento, parcial ou inlegral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegivel, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

flnanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, dÍetamente ou por

meio de um agente, em práticas coÍruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um contrato ílnanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Iicitante vencedor, como condição para a

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser flnanciado, em parte ou

integralmente, por organismo flnanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução

conlrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. DA DoTAÇÃo oRçAMENTARIA
As des s decorrentes desta li o coneráo r conta da do 400 amentária havida la conta no

0

DOTAÇÕES

Conta da
despesa

uncional programática Fonte de
[ecurso

atureza da despesa Grupo da ÍonteExercício
da

despesa

o l+.l.so,sz,oo.oo Do Exercicio2019 12OO lOS.OOZ.re.S+r,OrzO.ZOra

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao nsb ov,br - www.nsb.pr-go!.h
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2019 12os los,ooz,ra.s+r.orzo:ó13 F4B p.+.so.sz.oo.oo loo rxercic'o

-. Convênio No í06/20í8 - Programa de Coleta Seletiva celebrado entre o Municipio de Contenda e o lnstituto das

Águas do Paraná - ÁGUASPARANÁ, sendo R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais) o valor do

repasse e R$ 3.000,00 (três mil rêais) o valor da contrapaíida do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do presente

contrato, com expressa renúncia de qualqueÍ outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 1510y'.12019.

Kondo

Prefeito [,,|unto - Contratante

Sergi ol

Ellenco Soluçôes ranspo - Contratada

^t

rto Godoy
Secretário de Obras, do trabalho e Geração gos - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

6
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIÂL -
Lêl n" 660, de 02 de abÍil
de 20í3.

ÍERMO HO
ô u2019

Aos 15 (qunze) diasdomêsdeabíl (M) doanodedoismrl e dezessete (2019), em mêu Gablnetê eu Eric Kondo, PÍeÍêilo Mlnropal, no usode mrnhas

atÍibuiçóes egais, HOMOLOGO o ptocedimenlo da Licltaçáo Pregão Elekônico n," ô/2019, destinado à aquisição de um veiculo adaptado paía pessoâs portadoíâs de
necessidades especlais, a íavor da empresa que apresento! menor preço sendo e a: R0D0 SERVICE LTDÀ CNPJ n' 00.688.07510004.50, num valor de R§ 235.200,00
(duzenlos e tÍinla e cinco mil e duzentos Íeais), para que a adjudrcação nele procedida pÍoduza seus juÍidicos e legais eÍeitos.

Darciência aos interessados observados as pÍescriçóes lega s peíinenles.

B

TERMO DE HOM

Eric Kondo
PÍeÍeito Municipal

Eric Kondo
PreÍeilo Munropal

o
PRESENCIAL N" 1í12019

Aos 15 (quinze) dLâs do mês de abíil (04) do âno de dois mú e dezessele (2019), ern nreu Gabrnele, eu Eric Kondo, Prefeito Munrcrpal no lso de mrnhas

alribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Píegâo Presencial n.o 11/20í9, destinado à contralação de empresa especralEada Íro foÍnecrÍnento e

instalaÉo de lelas e portoes na ouadra Coberla @m vestiáno da Escola Munic pal MaÍia da ConcaiÉo Kasecker, a Iavor da empresa que apresentou menor preço, sendo
elar TRÀNSFORT . SERVICOS ELEÍROMECANICOS LTDA, CNPJ n' 17.482 916i0001-28, num vaLor lotal de R§ 44,900,00 (quarerla e quatro mil e novecenlos Íeais),
para que a adludicaÇáo nele pÍocedida prodlza seus j!ridims e legais efeilos.

oarcrência aos inlêressados, obseNados as píêscÍiçóes lêgars peírnentês.

Ediçeo N" '1461 - Nova Santa Bárbara, PaÍaná. Segunda.Íeira, 15 de AbÍilde ml9

r Execúivo

E AOJU

EXTRÀTO DO CONÍRATO N" í1i2019

REF.: Pregáo Presencial n.o 4/2019.

PÂRTES: Município de Nova Sânla Báóaía, pessoa luridica de direito pub ico interna, rnscrita no CNPJ sob o n" 95 561.080/0001-60, com sede adÍnrnrslrêtiva na Rua

WalfÍedo Bittenmurt de Ma?es,222 e a enüesa COOPER CARD ADMINISTRADORA 0E CARTOES LToA, insmta no CNPJ sob n' 05.938 780/0001-39, com sede na

Avenida Pedro Taques, 294 - CEP: 87030000 - BarrÍo: Zona 07, Manngá/PR.

0BJETO: Contratação de empres. especializada para administraçã0, gerenciamento e fornecimento mensalde vale alimonlaçáo para seryidores municipais

,(a adm in istrativa . 0% (zero por cento).

PRÁZO DE VIGÊNClÁ: 12 (doze) meses, contados da dala da assLnatura do mesÍno ou seja. âté l410{2020.

SECRETARIA: Secretarias Municipars.

RECURSOS: SecÍetarias Munrcipa s.

RESP0NSAVEL JURIDICO: CaÍmen Corlez Wilcken, OAB/PR n'22.932.
DÂTA DE ASSINÂTURA CONTRÁTO: ít04/2019.

REF,: Pr.gáo Presêncial n.n 9/2019

PARTEST MUNICiPIO DE NOVA SÂNTA BÁRBARÂ, p€ssoa jurid cá de diíe to pub tco tntema tnscn la no CNPJ sob o n" 95.561.080/000160, com sede adÍnLnrstíalrva na

Rua Walíredo Billencoud de Moraes, 222, e a eÍnpÍesa ELLENC0 SOLUçoES PARA TRANSPORTE LTDA,, inscÍita no CNPJ sob n' 04.862.831/0001-23, com sedê na

Rodovia Celso Garoa Cid. 1334 - CEP 86187000 - Ba íor Anâ É isa, cambé/PR.

oBJETO: Aquisição de um vêiculo lipo caminháo com colelor de Íesiduos reciclávêis.

VALOR: Rt 266.000,00, (duzêntos s sessênta e seis mil reais), sendo RS 263.000,00 (duzêntos ê sêssenta e trés mil íeais) o valoÍ do repâsse e R$ 3.000,00 (lrês mil

reais)o valor da conkapaítidâ do M!nicípio).

PRÂ20 DE vGÊNClA: lE0 (cento ê oitenta)dlas, ou seja, até 1í/í0/2019.

SECRETARIÂ: SecÍetaria lt4unicioalde ObÍas do TÍaoalho ê GeraÇào de Empregos

RECURSOSI Conyênio N" 106/2018 - Programâ de Colêta Sêlêtiyâ celebÍado entÍe o Municipio de Contenda e o lnstituto das Aglas do Paraná - AG|JASPARANA

RESPONSÁVEL JURíolCO: Ca.men coÍtez wilcken, oAB/PR no 22.932.

OATA DE ASSINAÍURÂ CONTRAIO-!I&!Iz!lq

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Wâlkedo Brltêncourl de Moíaes n'222 - Cenlío

FonerFax (43) 3266-8100
E-ma I dranoolcral@nsb.pí.gov.br

www.nsb.pr.gov br
wrÀl,'/.transpaÍenc aparana com.bÍrdoensb
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 136
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊHcra nrenrua

Nova Santa Bárbara, 1510412019

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal do contratos n" 1212019

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 1212019, decorrente da Pregão Presencial n.o 912011, cujo objeto e a
aquisição de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos recicláveis, a
fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral
das obrigaçoes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr
S

a Ludi dos Santos
etor de Lici çôes

José Roberto Godoy Data: _l_l_

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.81 00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail licitacao,2nsb.pr.gor,.br - u'uu'.nsb.Dr.gov.br
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO

1 I elernôuco ( ) pRESENctAL

No 
n, t)ll1

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná- E-mail- licitacaoúinsb.or.sor'.br - rvrvrv.nsb.!r.gor'.br

NO ESPECIFICA o DOC oBs.
1 Ca ado rocesso ?: K,,
2 Ofício da secretaria solicitando tK,,
J Prefeito edindo abertura do rocesso K.
4 Or amentos estimativa de re S C t<.
Ã Licita o à Contabilidade Pedido de dota o l-; Il

Contabilidade à Licita ão Res osta dota ao IK
7 Licita ão ao Jurídico Pedido de Parecer oí,
I Parecer Jurídico lndicando a Modalidade K
I Autorização do Prefeito para abertura ('{v

10 Resumo do Edltal OK
11 Edital completo C) t<.
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital
13 Parecer Jurídico (Edital) o/4
14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). .í,
15 Publicação Mural de Licitação (TCE) n/í
16 Documentos de Credenciamento OK
17 Propostas de PreÇo LN
tõ Documentos de habilitação EK
í9 Ata de abertura e julgamento OK
20 Proposta final das empresas vencedoras 0K-
21 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão) alo
22 Parecer Jurídico (Julgamento) Ot<-
ZJ LicitaÇão ao Prefeito (Homologação) Cfu
24 Homologação do Prefeito ord
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico) 0k
26 Ordem de contratação ot1,,
27. Contrato ütL
28. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) AF'
29 LicitaÇão ao Fiscal do contrato encaminhado cópia assinada OK,

Se houver aditivo
30 Ofício da secretaria solicitando aditivo

Se o aditivo for de re o
31. Licita o à Contabilidade Pedido de dota ao
32. Contabilidade à Licita o Res osta dota o
33 Termo aditivo
34 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

ional/ Diário Oficial do MunicÍ loRe
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÊDÔ DO FARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnrcÃo PRESENCIAL N" 9/20t9

Aos 15 do mês de abril de 2019,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial n'912019, registrado em 18i03/2018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 188, que corresponde a este termo.

lEkhu Santos
Responsável pelo Setor de citações

Ruâ WalÍiedo Biftencourt de Moraes n" 22f- CentÍo. l:onc {i. 1166.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sânta llárbaÍa. Paraná

E-mail - licitacao rinsb-Dr sor .hr - \\ \\r\'.nsb.nr.ger:bl


