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COMÊRCIO VAREJISTA OE EMBALAGENS DESCARÍÁVEB.

COMÉROO ATACADISTA DE MÁAUNAS. PEÇAS E MATÉRIAS PAFA AçOUGUE E PADARIA.
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2017-U9 t t(3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍ€taria da Recêita Federal do Br6il
PÍocu radoriaceÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REI-ATIVOS A-OS TRIBUTOS FEOERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome:JLFREESE-ME
CNPJ: 94.827.ss7/000'144

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreveÍ quaisquer dívidas dê responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurdas, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relalivas a cÍéditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidão e válida para o estabelecamento matriz e suas filiais e, no caso dê ente fêderativo, para
todos os óÍgãos e fundos públicos da adminislração direta a ele vinculado§. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contíbuiçÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do par4rrafo único do art. 11 cELei Ê 8.212, de24de.,ulho de 1991.

A aceitação desta certldão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www. recêita.fazenda.gov. br> ou <http://www.pgÍn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida uitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN tP 1.751, de 0211012014
Emitida dia 09/05/20'17 <hora e data de BrasÍlia>
Válida at 1t2017.

role daCodigo dáo: 6794.444F.3286.D5Es
Qualquer ura ou invalidaÉ este documento

1t1



10t11t2017

Emitida
Válida a

.-§ 111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITos RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome:JLFREESE-ME
CNPJ: 94.827.557 10001 44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujêito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado quê
não constam pendências em seu nome, relativâs a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no câso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alÍneas'a'a 'd' do parágrafo único do art. 1l da Lei ne 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação dêsta certidão está condicionada à vêriÍicaÇão de sua autenticidadê na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.govbr> ou <http://www.pgÍn.fazenda.gov.bÍ>.

Cêrlidáo e itiamênte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 0211012014.

Código
Qualque

dia 2711012017 <hora e data de Brasília>

certidão: C1 83.64EB.40F0.957C
menda invalidará este documento

g

O:21:23 d
25104t2018
controle

SUTA

1t1



.n , /ci 1'.JESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUÂL

Certidão de SituaÉo Fiscal no 00íí268922

ldentiÍicação do titular da certidão:

Nome: J L FRESSE

Endereço: RUA sEN PINHEIRO MACHADo, 1269
CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL - RS

CNPJ: 94.827.5571000144

Certificamos que, aos 05 dias do mês dê OUTUBRO do ano de 20í7, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o
titular acima ênquadra-se na seguinte situaÉo:
CERTIDAO NEGATIVA

dos Debitos/Pendências

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mênsalmente e declarados nâ Declaração Anual de Simplês Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de ArÍecadaÉo do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial ê êxtrajudicial de inventário,de arrolamento, dê separação, de divórcio e de dissolução de
unisáo estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n' 7.ô08/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou náo, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na lnstrução Normativa n'45/98, Título lV, Capítulo V, 1.1.

A presentê certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
veriÍicaçÕes e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida

Certidão expedida base na IN/DRP n' 45/98,Título lV, Capítulo V.

1212017

nte e

Autenticâção: 00206790í í
A autenticidade deste documento deverá ser conÍirmada em https://www.sêfaz.rs.gov.br .
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18t1012017 https:/ ,v\^?l..siEe.caixa.gov.br/Empresa/CrÍlcÍÍ/FgeCFslmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=597279g&VARPessoa=5972799&VARUq. { ?
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=i-f,Ni_jt4 :,!. FÉrEÉÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 94927ss7 /OOO|-44
RAZãO SOCiAI: ] L FREESE ME

Nome Fantasaa:FEPEL EMBALAGENS

EndêreçO3 R SENADOR PINHEIRO MACHADO 1269 / CENTRO / SANTA CRUZ DO
sul/ Rs / 95810-136

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

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: 09ll0/2Ot7

Certificação Número: 053465302754

Informação obtida em L8ll1lz}t7, às 10:55:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da caixa:
www,caixa,gov.br

a 07lLU2OL7

https:/^,t/wrv.siEe.caixa.govbr/EmpÍesrorí/C.íFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatü=5972799&VARPessoa=5972799&VARUÊRS&VAR... 1/1
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G,|.'XA
CAIXA ECONOMiCA FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 94a27ss7/ooor-44
Razão Social: I L FREESE ME

Nome Fantasia : FEPEL EMBALAGENS

EndereçO: R SENADOR PINHEIRO MACHADO 1269 / CENTRO / SANTA CRUZ DO
sul / RS / 96810-136

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

Validade: 28/lO/20t7 26/tt/2077

Certificação Número: 20 801553120111508

Informação obtida em LO/LL/2017, às 08:54:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1O11112017 https:/^r,ww.sifgê,caixa.gov.br/Emprêsa/Cí/Crf/FgeCFSlmprimirPaFel.asp?VARPêssoaMatriz=5972799&VARPessoa:5972799&VARUf=

GEil@
.J 1{8

https://wwwsiÍge.caixa.gov.bÍ/Empresa/CríCííFgeCFSlmpÍimirPapê1.âsp?VARPêssoaMatriz=5972799&VARPessoa=5972799&VARUf=RS&VAR... 1/1

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.T- -.. -.- 

./



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

http://www-receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva,rimpres

1{3

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍcação da Pessoa Jurídica e, se houveÍ qualquer divergência, providencie junlo à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnskuÉo Normativa RFB n" '1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 18/08/2017 às 15:02:18 (data e hora de Brasília). Página: í/l

ENTE FEo ERÁnlo RESPoN sÁ\'EL (EFR)

SITUÁÇÀO

ATIVA

SITTAçÁO CADÀSIRÂL

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Núi,cRo oE iNscRrÇÀo

94.827.557/0001-{4
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

22110t1992

NOMEEMPRESARIÀL

JLFREESE.ME

TíuLo Do EsTÁaELEcNENÍo (No{\,E oE FANTASIa)

FEPEL EMBALAGENS

cÔD160 E DESCRTÇÁO OAATTMDADE ECONÔrrCApRtNCtpÁL

47.89{-99 - Comércio yaÍêiisla de outros p.odutos não espêciÍcâdos anteriomente

cÔDrGo EDEScRTÇio DÁs aTMDADES EcoNôMcrs sEcuNDÁRDs
46.86-9.02 . Comércio atacadista de embalagêns
46.65-6.00 - Comércio atacadista dê máquinas ê equipamentos para uso comercial; pârtês ê pêçês
46.49.4.08 - ComéÍcio atacadista de produtos de higiênê, limpêza ê coísêrvaÉo domiciliar
68.10-2{2 - Aluguel de imóyeis pÍóprios

cÔorGoEo OA NATU R E2À JU RÍD IcA

2í3ó. Em (lndividual)

LOGRADOURO

R SENAOOR PINHEIRO MACHADO
NÜÀERO
't269

CO[]PLEI'.ENÍO

96.8í0{80 CENTRO
wNtciPro
SANTA CRUZ DO SUL RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(5í) 37í1€176

OATA DA SITUAÇ,O CÁOASTRÀI

o3t11t2005

slIurÇÃoEsPEclÀr DATA DA SITUAÇÀO ESPECIÁL

ldel

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 18/08/2017

l8/08/2017 15:02



150Sistema Nacionaldê RegistÍo de EmpÍesas Mercântis - SINREM
Cleverton Signoí
JUNÍA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRÂNOE OO SUL

CERTIDAO SIMPLIFICADA Pegina: I I 1

CertÍicâmos quê âs iníormaçôgs abaixo constam dos documenlos ârquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expediÉo

Vêrlfiquê a validâdê da ceÉldão, acessando o sitê da JUCISRS no êndêreço http:/www jucl§.€.gov,br, na opÉo CoíÍirmaçâo da

Autgntlcldade, informando o número do protocolo abaixo.

NÚMERO DO PROTOCOLO PORTO ALEGRE - RS. 01 de Setêmbro de 2017 às 17h 27ínin

rmlllllltl
179393081

<ECRETÁRI

Signor
O-GERAL

leverton

,..|

Nome Emprêsarial:

JLFREESE-ME

NatuÍezâ Jurídica: EMPRESÁR|O

Oata de lnicio

de Atividade

26t10t1992

CNPJ

94 .E27 .557 t0001 .44

Data de AÍqúivamênto do

Ato Constitütivo

22J10t1992

Endeíêço Completo (Logradouro. No e Complemênto, Bairro, Cidade, UF, CÊP)

RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269, CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL. RS, 96.810-136

Objelo

'coMÉRcro VAREJrsrA DE EMBALAGENS: coMÉRcro ATAcAotsrA DE EMBALAGENS; coMÉRcto ATAcADrsrÂ DE MÁeu|NAS E

EOUIPAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUÍOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÂO DOMICILIAR: ALUGUEL DE IMOVEIS

PRóPRtos."

Capital: R$ 20.000,00

(vtNTE MtL REA|S)

MisoêmpÉsa ou

Empresa de Pequeno PoÍte

(Lein'í23/2006)

Microempresa

Situaçáo

REGISTRO AÍIVO

Último Arquivamento

Oala'. 2610812015 Número: 4157417

Ato: ALTÉRACAO

Evênto(s): ALTERACAO DE DAOOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Status

CADASTRADA

Nome do Empresário

JAIR LAUDERIO FREESE

ldêntidadê: 7049727832.SSP/RS

Estado Civil: Solteiro

598.092.990{7

Nâo lnformado

CPF:

Rêgime de 8êns:

Número dê ldentificaÉo do Rêgislro de Empresâs -

NIRE (Sedê)

43 1 0325603{
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Página 1de 1

PODEP. JI]DlC]ARIO
JUSTIÇA DO TRA3ÀLãO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRÀBÀLHISTÀS

Nome:JLFREESE-ME

Certidão n":
(MATRTZ E FrLrArS) CNPJ: 94 .827 -557 /0OO1,-44

L3565807L/ 2017

Val ida
de sua

Expedição: 7, às 15 :05:32
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que .r rr FREESE - lfE
(líÀTRrz E FrLrÀrS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

94.827.557/OOOL-44, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedorês
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei L" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administratíva n" 1470/2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aLesta a êmpresa em relação
a todos os seus es!abe lecimentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www. tst . jus . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO MPORTÀI{TE
Do Banco Nacional de Devêdorês Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados pêrante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

edição.
73/02/2078
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,-Embalagens e
Máquinas

ANEXO 06

DECLARAçÂO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

pRecÃo elernôttco No 4ot2o17

A empresa J L FREESE - ME, inscrito no CNPJ 94.827.55710001-44,

Localizada na rua Senador Pinheiro Machado, no1269, Centro de Santa Cruz do Sul

através de seu representante legal, Senhor Alexandre Rieger, CPF 687.138.430-87.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de '14 (quatorze)

anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666i93.

Santa Cruz do Sul/RS, 25 de outubro de 2017.

JL FREESE . ME
I

CNP.!: 94.827.557/000í"í{ -\.1
L t.É.: 108/00829í0

Fepel

t@J Alexandre Rieger
Representante LegFl

Advogado - OAB/RS no1PO.499
CPF no 647.138.430-87 - RG no 9054150611

J-

, L FREESE
Rua Senador Pinheiro Machado, n" 1.269 - Bairro Centro - CEP 96810-080
Sanb Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone/Fax: (51)3056-3529/(51)3902-5850 - CNPJ: 94.827.55710OOt-44 - I.E.: 108/0082910
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Fepel
,-Embalagens e

Máquinas

ANEXO 07

DECLARAÇAO DE NÀO PARENTESCO

pnecÃo elerRôttco N" 40/2017

A empresa J L FREESE - ME, inscrito no CNPJ 94.827.55710001-44,

Localizada na rua Senador Pinheiro Machado, no1269, Centro de Santa Cruz do Sul

através de seu representante legal, Senhor Alexandre Rieger, CP DECLARA, para efeito

de participação no processo licitatório pneCÃO elef nÔrutCO N" 4Ol20í 7, da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou êstatutário, de direção

e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de

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

Bárbara.F 687. 1 38.430-87..

Santa Cruz do Sul/RS, 25 de outubro de 2017

fr

L

JLFREESE -ME

C PJ: 9{.e:r .;37/0001-44

l.E.: r,r" ,:42910 J J L Freesê -
Alexandre Ri

Representante gal
Advogado - OAB/RS o 50.499

CPF no 687.138.430-87 - RG no 9054150611

J L FREESE
Rua Senador Pinheiro Machado. n" 1.269 - Bairro Centro - CEP 96810-080
Sanb Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone/Fax: (51)3056-3529/(51)3902-5850 - CNPJ: 94.827.5571OOO1-44 - I.E.: 108/0082910

r
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Fepel
,-Embalagens e

Máquinas

ANEXO 05

pneeÃo eterRôNlco N. 4o/2oi 7

A empresa J L FREESE - ME, inscrito no CNPJ 94.827.55710001-44,

Localizada na rua Senador Pinheiro Machado, no1269, Centro de Santa Cruz do Sul

através de seu representante legal, Senhor Alexandre Rieger, CPF 687.1 38.430-87.

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para

sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores.

Santa Cruz do Sul/RS, 25 de outubro de 2017

rlt ,tt FREESE'titg

CNpJ: 9{.821.S5?rcÍr0t.í4

I r.E.: r090üê2e10 J

CPF no

J L Freese - E
Alexandre er

egalRepresentante
Advogado - OABI o 50.499

no 9054150611687.138.430-87 -

DEcLARAçÃo oe tNexsrÊnch DE FATos tupEDtlvos

J L FR,EESE
Rua Senador Pinheiro Machado, no 1.269 - Bairro Centro - CEP 96810-080
Santa Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone/Fax: (51)30sG3s29/(s1)3902-5850 - CNPJ: 94.827.5s710001-44 - I.E.: 108/0082910
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ANEXO 04

oecumçÃo DE TDoNEIDADE

A empresa J L FREESE - ME, inscrito no CNPJ 94.827.55710001-44,

Localizada na rua Senador Pinheiro Machado, no1269, Centro de Santa Cruz do Sul

através de seu representante legal, Senhor Alexandre Rieger, CPF 687.'138.430-87.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 40/2017, instaurado por este

município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração

Pública, em qualquer de suas esferas.

r I
JLFREÉSE - tJrE Santa Cruz do Sul/RS, 25 de outubro de 2017.

ç11PJ; Ta.8?-'': ft001{4

L
J L Freese -

Alexandre Rieg
Representante

Advogado - OAB/RS no .499
CPF no 6a7.13a.43O-87 - RG no 9054150611

, L FREESE
Rua Senador Pinheiro Machado, no 1.269 - Bairro Centro - CEP 96810-080
Santa Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone/Fax: (51)3056-3529/(51)3902-5850 - CNPI: 94.827.5571000r-44 - I.E.: 108/0082910

l.E.: ' .i:,3'.C 
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PREGAO ELETRONICO NO 4OI2O17

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
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STSTEMA THEMIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIÀL CÍVEL NEGATIVÀ

À visEa dos registros constantes nos sistemas de
Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio crande do Su1 é
expedida a presente certidão por não constar distribuição de âçâo
falj.ment.ar, concordatária, rêcuperação judicial eextrajudicialem
tramitação contra a sequinte parte interessada:
JL FfeeSê ME * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rt r. + * * * * * * * * * * * * * * * * * + t * * * * * * * * * * * * * * *
cr.p) 94.821 .557/0001-44******t****************:r***********,.**********+

Santa Cruz do SuI, 11 de outubro de 2OL'l , às 14h35min

Âssinado e1êEroElcameÍrEê por Rio craDde Do Sul Podêr Judiciario
Confira auEelrCicidâde em https. //yirx.ljrÊ. jqs. brlwêri I icaalocs , infornaírdo OOOOSSO?9?8rt6- Página r/2
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ESTADO DO RIO ORANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAI DE JUSTIÇA

DOCUtvtE ASSINADO POR DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER,JUDICIARIO l7/70/20L7 14h35min

www-tjrsjus.br
ê1et!ônico

Este é um documento elefunico assinado digitalfiente confoÍme MP n"
z20L2n0U de 24nV2001, que insliluiu a lnha-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Para conÍeêncía do conteúdo deste documento, acesse, na internet. o
endereço https:/hvww. tjrsjus.brtuerificadocs e digile o seguinte

númeÍo veÍifícador 00003807e78 4, llllilfllillilll[[ffi ill

Páqirtra 2/2

I



Reme tente:
JLFreese-ME
CNPf : 94.827.557 /0007-44
etor e Lic a oes em:

Rua Marechal Deodoro, n" 11
Centro - Santa Cruz do Sul/RS



https://www. comprasnet. gov. br/gerencial/conteredit/Conteredit l.asp
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UASG: 985457 - PREF. MUN. DE NOVA SANTA BARBARA
Mod.lldadê: Pregão
Í{úmcro:4Ol2017

CÍ{PJ/CPF Razão Sociãl ou l{ome

Nome do Usuário E-mail

22.065.938/0001-22

08.855.152/0001-88

25.329.901/0001-52

03.800.47710001-40

04.063.503/0001-67

03.843.541/0001-70

27,A2t.7OslOOOt -26

10.726.235/0001-19

12.510.07410001-57

12.130.958/0001-86

10.577.233/0001-05

17.250.748/000r-45

92.823,76410001-03

07.586.061/0001-21

04.762.458/0001-39

24.521.089/0001-08

r0.563.563/0001-41

17.024.148/0001-69

04.762.458/0001-39

L2,437.4O5|OOOI-7O

CCK COMERCIAL EIREU . EPP

CARIN CHRISTA
ãúejrruc KocH propostas@portaldasatas.com.br

VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA . ME

VINICIUSDOAMARAL amaral_182@hotmail.com

MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA . EPP

GILGIA PERINI GAMBIN llcitacao@mgsbrasil.com.br

VMLX ELETRONICOS EIREU - ME

VOI-J,IEIDANDOLINI volnêi@digiplus.com.br

SANIA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIREU - EPP

Marcos Antonio Gomes santaterezlnha@shoppingdoescritorio.com.br

JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP

]AIRO ANTONIO. .

ãÀNÀrrn " .'- "- jairo.zônatta@hotmail.com

TOPCUMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI . EPP

MARLI ANDÉRT-E
àaà'irou " '-- '* topclimalicita@gmail.com

FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERWCOS DE REFRIGERACÁO L

MARCOS AURETIO
i_Éóirir-óe FREn;i comercialfreitasdf@smail.com

ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI . ME

LURIVAM BORTOU adm@atenamoveis.com.br

NAD]A MARINA PIRES . EPP

NADJAMARINAPIRES plres.vendas@hotmail.com

PORTAL QUALIDADE EIRELI . ME

CelioFariaeSilva portalqualidadê@gmail,com

DUEIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME

Everton dos Santos:':'-:: -- --- duetomaquinas@bol.com.br
bonzaga

DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

Dirceu Longo dilon.net@uol.com.br

CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE . EPP

Cristiane de Souza
.- -:- - ----- cslendenoue@hotmail.com
Len0engue

SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI . EPP

PEDRO HENRIOUE DOS
SANTOS EREDIÀ saorcq saDrc.com.Dr

A. STEFANO EIREU . ME

ALTAIR STEFANO ivandro@innet.com.br

IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI - M

ANTONIO DE FAÍIMA.
iilàô; -- " "' imasinârebrasil@gmail.com

SAUDE & VIDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA . ME

gf"T,:ff BI^*,}r"àERsruoevromuMEr,rros@cMAIL.coM
SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

lift+3r ?[]Sil" 
Dos 

sabic@sabic.com.br

A]X TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA - ME

INDIARA SILVA DOS
;^'dàé' --' ajxcomercial@y"n*..or:0. _ _

Telêíone
D.t d.
Retlr.da

(47) 30573900

O2llOl2Or7 O6t53

(43132552239

02lL0l2Ot7 07:57

(55) 37391017

o2llol2ot7 OAt28

(48)3525-0688

O2l7Ol2Ot7 09tOO

(62) 3s315600

O2lLOlzOtT LOI3L

(55) 3353-1070

o2lLOl2OtT LLt35

(47)30413006

o3lr0l20L7 09159

(61)33634018

03ltol2ot7 LLtt2

(49) 33233333

03/10/2017 15:08

(61)3967-1229

03llOl2O77 L5t4L
(62) 32473020

04ltOlzOtT L3143

ÍL) 23767242

04lLOl2Oll l3tSA

(54)35231295

O4llOl2Ol7 14125

(11) 55651306

04l7ol2ot7 L5t34

(11) 28221418

OSILOI2OLT 09t44

(4s) 32647681

OSlrOl2OLT L4tLA

(31) 34455722

OAlTOl2OrT 22177

(61) 33620739

O9l10l2ot7 L6t35

(11) 28221418

O9{LOí2OLT 77t2O

(2r)24568415

lOlLOlzOrT O9t17

Retificação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lde2 3ll10/2017 10:01



08,691,984/0001-06

28,249.4171O0O1-OL

11 . 244.512/0001- 10

07.554.943/0001-0s

26.713.49210001-56

94,827,5571OOO1-44

85.354.306/0003-60

09.138.326/0001-54

16,602,451/0001-39

18.127.748/0001-1s

25.259.490/0001-76

14.517.117/0001-51

59.378.17410001-35

09.163.698/0001-30

BRA TECNOLOGIA LTDA. - ME (41) 32063930
Patrick Bahls vendas@bratecnologia.com.br LO/LO|ZOI7 74,LA 0

HRX BRASTL LTDA - ME (48)999011125

âât$ãt or.#*''nlANI hrxbrasit@hotmait.com Lo/1o/20t7 L6t2o o

DAL-MASO E DAL-MASO LTOA - ME (55) 33126423

PAULO SERGIO DAL
ffiã - '- pâulodalmaso@hotmail.com 1Ol1,Ol2Ol7 L7 t3A 0

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME (5L)37573274

ANDREIA LORENZI adovandro@yahoo.com.br 11/10/2017 U:03 0

IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIOADES DO LAR EIRELI (61)30456760

DORIMAR MARIA RÂMOS imperlumdf@hotmail.com L3ILO/2OLl OAt34 0

J L FREESE - ME (51) 37118176

JAIR LAUDERIO FREESE pradvllclta@hotmail.com l3llOlzOLT O9tOS 0

JAIR LAUDERIO FREÊSE pradvliclta@hotmail.com l3lLOl2OtT Ogtfo 0

DUCÁ MOVEIS LTDA - EPP (47) 33407161

luiz carlos noveletto vendas@ducamoveis,com.br f3l!Ol20l7 L5t32 0

PABLO LUrS MARTTNS - ME (48) 33754436

PABLO LUIS MARTINS handtecequipamentos@gmail.com 77/rOl2OL7 LOtl4 0

PRIME COMERCIAL LTDA - ME (62) 32868850

JOAO GOMES DE SOUZA prime@primecomercialltda.com.br l7llol2o1,7 L6tL9 0

ANTONIO CÁRLOS DA COSTA FTLHO - ME (41)30304233

êü§X'§,r$*tot 
DA cosraerucn@HorMArLcoM LTtrot2otT Lstsl o

SEMT ErREU - ME (34) 30772827

PEDRO CESAR ALVES
iri"úúr'---'''--'--pedrocesarmilânêzê@hotmail.com LBlLOlzoLT09:24 0

oNE COMERCTAL LTDA - ME (71) 996009611

MARCIO SILVA SOUZA contato@onêcomêrcial.com.br lElLOlzOlT O9t4l 0

yT BORTHOUN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (19)35711885

YURI IAVÉZZO
àáà'rroar" "-'---- yurl@ytboÊholin.com.br 18/10/2017 10:01 0

IMPERIAL SUPRIMENTOS OE INFORMATICA LTDA. . ME (44) 30314183

thais moraes salles licitacao@imperialsuprimentos,com.br LSllO/2017 2Lt44 0

propostas@portôldasatas.com.br, amaral-182@hotmail.com, licitacao@mgsbrasil.com.br,
volnei@digiplus.com.br, santaterezinha@shoppingdoescritorio.com.br, iairo.zanatta@hotmail.com,
topclimalicita@gmail.com, comercialfÍeitasdf@gmail.com, adm@atenamoveis.com.br,

E-malls de todos
fornecedores:

^ il6m

2 de7 3l/10/20t7 l0:04

h$ps://www.comprasnet.govbr/gerencial/conteredit/Conteredit l.asp
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sêlêclônàr Todos



COMPRÁSNET . O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet. gov.br/pregao/p."go. i role"o-p-lu$-tr"....

' Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

INTENçAO DE RECURSO:

Registramos intenção de recurso contra aceitação do Pallet da empresa CAPERPASS INDUSTRIA, Apesar
do catálogo apresentado informar capacidade de até 4000 kg, este modelo de Pâllet em todos os outros
fabricantes concorrentes, possui apenas 3000 Kg de capacidade. Por este motivo nossa empresa ofertou o
modelo Heavy (superior ao solicitôdo). Em razão da restrição de caracteres, maiores informações serão
inseridas no recurso. Confome Acórdão 339/2010 do TCU e legislação, não recusar essa intenção.

I

ldel 2611012017 l5.,27



iOMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Rec.
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' Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisôes

RECURSO:

Prezados Senhores,

Reqistramos recurso administrativo p/ o item em questão em atendimento a aceitação de nossa intenção
de recurso, vimos através desta, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, apresentar RECURSO
nos termos do artigo 5, inciso LV, da CFl88, itêns 12 e !2-2.3 do edital, concomitante com inciso I do art.
109 da lei 8.666/93 e inciso XVIII do art. 40 da Lei 10.520 e demais dispositivos legais atinentes ao
mérito.

lnicialmente cumpre informar que o presente recurso é tempestivo.

N0ssa empresa diligenciou o documento apresentado pela empresa arrematante CApERpASS e
verificamos que o catálogo apresentado códlgo CAo1 informa uma Capacidade de carga de 4.000 Kg,
aparentementê atendendo ao edital.

Ocorre que nossa empresa participou do pregão eletrônlco 5512077 Udsg 7OO2l
que o edital pedia o seguinte:
1) PALETES DE PLASTICO, com as seguintes características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade - PEAD;
- Medidas: 100cm x 120cm (L X C);
- Empilhável;
- Com 9 pés de apoio;
- Carga estática mínima: 3.000k9;
- Carga dinâmica mínima:1.200k9;
- Cor: preto.
QTD:180

(item 180 Pallets)

Nesta oportunidade da empresa CAPERPASS que foi vencedora do item anexou ao Comprasnet o mesmo
catálogo apresentado nesta licitação, porém com uma capacidade de Carga Máxima de 3.500 K9.

Neste momento diligenciamos todos os fabricantes de Pallets que conhecemos e verificamos o seguinte:

Os chamados modelos de Pallets "LEVES" em sua grande maioria possuem no máximo capacidade de
cârga de 3.000 Kg.

Para que a capacidade de Pallet seja maior do que 3.000 Kg, os modelos de Pallets DEVEl"l ser os modelos
Hêavy (Pallets PESADOS).

Estes modelos em gêral tem uma capacidade bem maior do que o solicitado, porém seu custo também é
maior.

Este foi o motivo de nossa empresa, antes de participarmos do pregão 4012017, teÍmos enviado um
email solicitando esclarecimento ao pregoeiro, pois nossa empresa sempre procura ofertar item dê acordo
com o solicitado em editã|.

lgual ou superior ao pedido.

Por este motivo, pedimos mediante email de esclarecimento que o descritivo fosse trocado, pois já
imagjnávamos que empresas inidôneas pegarlam o Pallet "LEVE" que não atende àquele descritivo de
edltal e entrariam na licitação, possuindo assim grande vantagem em relação ao custo do produto e em
relação a seus concorrentes que ofertãriam Pallet "PESADO", mais caro, porém que atenderia plenamente
ao solicitado em edital.

Tentando evitar esta disputa de forma desleal, nossa empresa se antecipou e pediu ao pregoeiro/equipe
de pregão que substituísse seu descritivo reduzindo de capacidade mínima de 3.600 Kq p/ 3.000 Kg a Ílm
de que nossa e demais concorrentes tivessem a mesma condição de disputa, porém tivemos nosso pedido
negado.

Tentamos então impugnar o edital demonstrando através de planilha de custo e pesquisa de mercado que
o custo de um Pallet "PESADO" é muito superior a um Pallet "LEVE", nosso pedido também foi negado.

Nosso intuito foi de que a disputa fosse aqualitária junto aos concorrentes.

Não temos como "modus operandi" tentar ludlbriar nossos clientes (todos órgãos públicos) ofertando um
produto inferior ao solicitado em edital e tentando passar ao cliente-

lde4 24110/2017 13:17
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Acreditamos então, que a referida empresa montou seu catálogo com INFORMAÇõES FALSAS deste
modelo de Pallet, que não condiz com a capacidade real de carga do produto, FRÂUDANDO assim a
presente licitação.

O catálogo do Pallet modelo CAo1 não possui capacidade de 4.OOO Kg.

É impossível o mesmo tipo de Pallet ter mais do que uma capacidade de carga, ter capacidade de 3.500
Kg em determinado pregão e 4.000 Kg em outro?

Ainda em relação ao pregão 5512017, na data de l9l10/2017 às 12:23hs, recebemos ligação da senhora
pregoeira Rosana (conforme gravação telefônica de nossa empresa'arquivo') que nos informou que fez
contato com a empresa arrematante p/ ouvír sua versão e segundo a senhora Rosana, a empresa
CAPERPASS alegou que usa mais material (matéria prima) de acordo com necessidade da licitação,
ficando assim seu Pallet mais resistente e atendendo ao que se solicita em relaçâo à capacidade de carga
do edital.

Referida explicação parece absurda, haja vista que referido produto consta em catálogo com código certo,
inclusive com sua capacidade técnica definida e eventual alterações técnicas, que alteram a principôl
característica do produto, que é sua resistência (capacidade de carga), também alterariam sua
codificação, haja vista a alteração de preço que isso importa.

Os fabricantes possuem diferentes tipos de moldes que são colocados para injeção dos Pallets, não sendo
possível alterar aleatoriamente um detêrminado molde apênas para atender um pedido especifico, já que
o que determina a capacidade do Pallet é o tipo de molde e não a quantidade de matéria prima utilizada
na injeção-

Fora o fato de quê não tem como injetar mals ou menos matéria prjma dentro do molde, pois por
padronização o molde possui uma quantidade exata de espaço para ser realizada a injeção do material
derretido.

As alterações feitas no catálogo pelo fabricante CAPERPASS tem o único intuito de fraudar a licitação,
visando apresentâr em catôlogo produto diferente do que será realmente produzido.

O molde do Pallet "PESADO" faz com que a capacidade de carga suportada seja maior do que a do molde
de Pallet "LEVE".

Pelo catálogo apresentado pelo fabricante CAPERPASS, seu Pallet é cateqorizado como "LEVE", motivo
pelo qual afirmamos ser IMPOSSIVEL êste Pallet resistir a 4,000 Kg, ou mesmo 3.500 Kg como ele indica
em outra licitação.

Pelo próprio catálo9o apresentado pelo licitante arrematante, podemos afirmar ao verificarmos a imagem
do produto que este tipo de Pallet é de baixa qualidade e enquadra-se no modelo "LEVE".

Os Pallets "LEVE" chegam a no máximo 3.000 Kg de capacidadê de carga

Para fins de comparação com os principais fabricantes de Pallet do mercado e que inclusive pârtlclparam
da licitação, listamos abaixo os modelos de Pallets "LEVE" e suas capacidades:

1) Plasolution - MODELO ONE WAY - Cap estática 3.000 Kq / Cap Dinâmica 1.200 Kg
http://www.plasolution.com/produto/30-Pallet-Leve-Oneway

2) LarPlásticos - MODELO ECO PALLET Cap estática 3.000 Kg / Cap Dinâmica 1.200 Kg
http://wvvw.larplasticos.com.brlprodutos/pallet-plastico/eco-pallet-plastico

3) Schoeller - MODELO SPl210 - Cap estática 2.500 Kg lCap Dinâmica 1.000 K9
http://www.schoeller.com.brlSP1210.aspx

4) INPLASIC - MODELO E 2500 - Cap estática 2.600 K9 / Cap Dlnâmica 1.000 Kg
http ://inplastic.com.brlpalleVpallet-plastico-e-2500/

5) SB PALLET - MODELO SB 21 - Cap estática 2.500 Kg lCap Dinámica 1-000 Kg

http://www.sbpa llet.com. brlprodutos/destaque/pa llet-de-plastico-sb2 U

2de4

Outro ponto a ser observado é em relação ao peso do Pallet.

24/10/201'7 l3:17



TOMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pallet "LEVE" tem em média de B a 9 Kg, enquanto que um pallet ,'PESADO', possui de 13 a 20 Kg.

Apesar do licitante CAPERPASS não ter informado o peso de seu produto nos catálogos das 02 (duas)
licitações apresentados, acreditamos que este pallet não chega a 13 kg sendo assim considerado um
Pallet "LEVE" sendo IMPOSSÍVEL este tipo de pallet resistir a 3.aOO ou 4.000 Kg de carga.

https://www.comprasnet. gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Rec
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Ressaltamos ainda a questão da segurança, já que a utilização de carga superior a capacidade do pallet
pode gerar a ruptura do mesmo, ocasionando sérios acidentes durante sua utilização.

O fato do fabricante CAPERPASS atestar a capacidade técnica do produto através de seu catálogo, não
exime o órgão público e seus agentes diretos pela compra das responsabilidades decorrentes de eventual
acidente, já que os mesmos estão sendo alertados antecipadamente da FRAUDE NO CATÁLOGO em razão
da capac;dade de carga alterada,

Outro fato importante é que de forma muito peculiar este fabricante CAPERPASS não possui site, o que
torna ainda mais fácil a alteração das informações passadas pelo mesmo a terceiros, já que impossibilita
a consulta técnica dos produtos.

Mesmo não sendo obrigatório um fabricante possuir site, este é o meio mais transparente existente para
que os pregoeiros/licitantes façam diligências em relação aos produtos ofertados, uma vez que quando
uma empresa coloca a informação em um site, ela passa a ser responsável pela veracidade da mesma,

Lembramos que de acordo com artigo 30 da Lei 8.666/93, o órgão público deve verificar a proposta mais
vantajosa à administração sendo processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
adminjstrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos.

§ 1o. É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 'previdenciária ou
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 30 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Salientamos ainda que a base legal parã nosso pedido de jnabilitação/desclassificação da empresa
CAPERPASS INDUSTRIA E COI.{ERCIO é que além do fato de ter sido ofertado produto de baixa qualidade
que não atende ao descritivo do edital, a CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO apresentou DOCUMENTO
FALSO, devendo o mesmo ser penalizado conforme letra c) do item 13- Do edital o que reproduzimosi

13. DAS SANÇOES
13.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominaçôes legais de advertência e da multa de 1% (um
por cento) sobre o preço constante no Anexo I, o licitante que:
c) apresentar documentação falsa;

Informamos ainda:
Art.96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou contrato dela decorrente:
IV - alterando substâncja, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

Entendemos que este tipo de conduta é que faz com que as empresas inidôneas permaneçam cometendo
ilícitos e a conivência de determinados setores públicos e às vezes conveniência em não perder prazo e
tempo façam com que essas empresas mantenham esses procedimentos fazendo com que as empresas
sérias flquem sempre comprometidas em ou agir igual ou perder bons negócios.

Nossa empresa pegou a licitação com a devjda antecedência, estudamos o edital, estudamos os produtos
solicitados, ofertamos da melhor maneira possível com todo trabalho de 02 (do,s) funcionários
responsáveis por este certame e achamos muito injusto perdermos a licitação para uma empresa que
apresenta um produto em desacordo.

Diante de todo o exposto, considerando os argumentos ora destacados principalmente aqueles baseados
nos princípios constitucionais, requer-se a INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÀO da empresa CAPERPASS

3de4 24ll0l20l'1 l3:17
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INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA, CNPJ; O5.2ll.777lOOOl-19 com medida que
visa em primeira lnstânciâ, preservar o INÍERESSE PÚBLICO, retornando o item para fase de aceitação da
licitação.

Att
Eduardo Couto do Canto
oABlsP 239.972

Sergio Caetano Mlniaci Filho
o(Bls? 243.3r7

Cristiane de Souza Lendengue

I
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' Visualização de Recursos. Contra-Razõês e Decisóes

coNTÍrA RAzÃo :

Á
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara/PR
Ptegão no 4Ol2Ol7
Objeto: Contrarrazões ao Recurso impetrado por Crlstiane de Souza Ledengue - EPP

CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTTGOS PúSTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
lnscrita no CNPJ no 05.211.77710001-19, Já qualificada no Pregão no 4O120t7, vem, à presença de
Vossas Senhorias, em atenção a RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos do item 12, subitem 12.2.3 do
Edltal, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso impetrado por Cristiane de Souza Ledengue - EPP.

Antes dê adentrarmos ao mérito do Recurso, importante esclarecer o processo de fabricação dos paletes,
que define a capacidade final do produto.

No processo de fabricação é indicada determinada aditivação, que pode ser de carbonato de cálcio, fibra
de vidro ou fibra de carbono, tudo a depender do uso destinado ao produto, ou seja, da capacidade de
carga êstática ou dinâmica desejada.

A fibra de carbono, em específico, possui grande capacidade de carga, suportando, portanto, uma carga
maior do que os demais aditivos.

Assim, tem-se que o mesmo palete, com o mesmo formato, poderá ter dezenas de especificações
diferentês em relação a carga estática ou dlnâmlca, dependendo dos aditivos utilizados.

A Caperpass é fabricante, possuindo molde únlco para paletes, variando os seus paletes em relação a
capacidade de carga conforme a demanda do cllente ou da destinação do produto. A empresa atende
diversas demandas com o mesmo molde, alterando apenas a formulação na fabricação, no caso, a

matéria prima e os aditivos.

Portanto, é natural o mesmo molde de palete possuir capacidade de carga diversa, a ser definida pela sua
destinação e solicitação do cliente.

Aponta-se que está equivocada a empresa Crlstlane. Não é o molde ou mesmo a quantidade de matéria
prima que define a capacidade final do produto, mas sim o tipo aditivo utilizado. Não há alteração na
quantidade de produto utilizado, vez que o molde permanece o mesmo, apenas na formulação para a
fabricação do palete.

No recurso a empresa Cristiane alega que a Caperpass aprêsentou catálogos iguais, mas com capacidade
de carga diversa em outra licitação, sendo as informações falsas, com o intuito de fraudar a presente
licitação.

O catálogo é elaborado pela própria fabricante, no caso a Caperpass, sendo alterado conforme o produto
apresentado e suas características, no caso, capacidade. Havendo mudança no palete, devido a utilização
de matéria prima e aditivo diverso, o catálogo apresentado deverá acompanhar a alteração, como foi o
presente caso.

Alega também a empresa Cristiane para que a capacidade dos paletes seja maior que 3.000k9 estes
devam ser modelos heavy (paletes pesados), sendo tal situação requerida na impugnação âo edltâl que
fez, mas que foi negada. A Administração acertadamente, entendeu incabível a diferenciação requerida
pela empresa Cristiane, vez que heavy não determina um modelo, sendo que inclusive inviabilizaria o
procedlmento licitatório, Pelo todo exposto, a especificação que consta no edital segue o artigo 24, §3o,
inciso II da Lei 10.520/2002 esclarece que a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competiçã0.

Ainda, a manutenção das especificações por decisão do Orgão, foi de acordo com o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, que rege â Admlnistração Pública. Os termos do edital não podem ser
analisados de forma que a própria finalidade da licitação seja esvaziada, restringindo e impossibilitando
que a Administração Pública escolha a melhor proposta (TJCE, 6a Câmara Cível. AI
06244O9272O15aO60000. Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes. Dl l2lOBl2Ol5).
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o palete heavy não é um modelo específico. Sendo os moldes de origem estrangeira, pode ser feito de
várias formas, de acordo com o que a fabricante sollcita para o dono do molde. E, conforme explanado
acima, o que interfere na capacidade do produto não é o tamanho do molde, mas sim a matéria prima e
os adltivos utilizados.
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A empresa cristiane alegou que identificou apenas pela imagem do catálogo apresentado que o palete da
caperpass é de categoria leve e de baixa qualidade. primeiro que a caperpass em nenhum momento
definiu seu produto como categoria leve, o modelo está nomeado como CAO1. Segundo que, como
apontado, nâo há modelo específico para heavy ou leve, dependendo apenas do material usado em sua
fabricação, o que é impossível de ser identificado por foto. Terceiro que os links trazidos pela empresa
cristiane para comparação não tÍazem como modelo do palete 'leve', são produtos de modelos mais
diversos, sem especiflcar leve ou heavy, vez que, como largamente dito, não há definição de modelo,
dependendo a capacidade do material utilizado.

Destaca-se que a empresa Cristiane não é fabricante de paletes ou produtos similares, sendo que as
informações apontadas no recurso decorrem apenas de diligências com outros fabricantes de paletes que
conhecem - mas não mencionam nenhum nome- Assim, é evidente que a empresa Cristiane não possui
conhecimentos em relação ao processo de fabricação, a diferenciação de matérias primas ou aditivos, não
sendo crível nenhuma de suas alegações vãs.

lgualmente, a maioria de suas alegações baseiam-se em suposições e informações jogadas em aleatório,
como frases "acreditamos que este pallet não chega a 13kq", enquanto que a Caperpass possui
conhecimento do produto, formulação, fabricação, além de anos de experiência como fabricante, sempre
tentando desenvolver o melhor produto.

As especificações do edital assim constam: PALETE DE PúSICO VASADO em PEAD (Polietileno de alta
densidade), medindo: 1,50 x 1,00 x 1,20, capacidade de carga 3.600kg à 4.000k9.

E o produto apresentado pela Caperpass: PALETE DE PúSICO VAZADO em PEAD (Polietileno de alta
densidade), medindo: 1,50mm x 1,00 x 1,20, capacidade de carga 3.600k9 à 4.000k9.

Por apresentar o menor preço e estar seu produto dentro das especificações do edital, após yerificada
pelo Pregoeiro os requisitos, nos termos do item 8.1 e 8.5 do edital, a Caperpass foi declarada vencedora
do procedimento licitatório.

O TecuTSo da empresa Cristiane tlaseia-se, em resumo, em apenas duas alegações. De que seu produto é
de baixa qualidade, suposição esta feita por empresa com desconhecimento de paletes e apenas através
de uma imagem em catálogo, e que apresentou catálogo falso,

A qualidade do produto é assegurada pelas especificações apontadas no edital, catálogo e certificado de
qualidade do produto palete, bem como pela matéria prima e aditivo de alta qualidade utilizados sempre
pela Caperpass. E o catálogo é elaborado pela própria Caperpass, pois fabricante do produto, sendo
adaptado para cada lote/produto produzido ou solicitado.

o mérito do recurso é, na verdade, apenas a não aceitação pela empresa Cristiane que perdeu a licitação;
"achamos muito injusto perdermos a licitação". O procedimento licitatório é baseado no princípio da
legalidade, sendo vencedor o que seguir com as noTmas do edital e da legislação, oferecendo o melhor
produto pelo menor preço, e não por achar a empresa Cristiane que merece ganhar, isso sim é a clara
definição de fraude.

Em relação a penalidade que a empresa Cristiane requer que seja imposta à Caperpass, é incabível. Nâo
houve por parte da Caperpass qualquer descumprimento a aigum item do edital ou da legislação, bem
como sempre esteve à disposição para saneamento de dúvidas ou envio de amostra de seu produto para
análise, demonstrando além de tudo sua boa-fé.

Por oportuno, ante todas as falsas alegações da empresa Cristiane, das suposições erradas e da
imputação de cometimento de crime pela Caperpass, conveniente informar à referida empresa que
pessoas jurídicas possuem personalidade jurídica e, portanto, podem sofrer danos à sua personalidade,
passíveis de indenização. No presente caso resta claro o intuito da empresa Cristiane de macular com a

imagem da caperpass, em especial a sua credibilidade e qualidade de produtos, prejudicando-a no
mercado, cometendo ato ilícito, conforme artigo 186 do Código Civil, sendo assim, obrigado a reparar o

dano causado, aÍtigo 927 do mesmo Código.

Asslm, requer-se, nos teTmos do artigo 12 do Código Civil, que a empresa Cristiane, atente para suas
alegações e cesse suas acusações totalmente infundadas à Caperpass, atendo-se ao tratamento cordial
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Não há nenhuma fraude, descumprimento de qualquer dos termos do edital ou imputação de qualquer
conduta que desabone a Caperpass, E, se fosse o caso, a própria Administração iria impor sanção,
conforme previsto no edital e na legislação o que não ocorreu, por não haver descumprimento algum.

A decisão do órgão que declarou a Caperpass como vencedora da licitação observou todas as normas e
seguiu o processo de acordo com o princípio da legalidade, O Edital e a decisão do órgâo cumpriram com
o que diz a Lei no 8.666/93, que em seu artigo 30 decreta que a licitação se destina: a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração.
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entre empresas.

Por fim, para demonstrar a capacldade de seu produto, a caperpass se coloca à disposição para enviar
amostra do pãlete, caso a Administração entenda necessário.

Assim, requer-se o indeferimento do Recurso interposto por Cristiane de Souza Ledengue - EPP, devendo
ser dado prosseguimento ao Pregão eletrônico, com a adjudicação da Caperpass Indústria e Comércio de
Artigos Plásticos Ltda., vencedora da licitação.

Nestes termos,
Pede deferimento,

Campina Grande do Sul, 25 de outubro de 2017.

Vanessa Pupo Zanello
Sócia Administradora

I
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 26 I IO /2017 .

De: Pregoeiro

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Recurso ao Pregâo Eletrônico n" 4Ol2Ol7.

Prezado Senhor,

Solicito parecer juridico quanto ao recurso formulado
pela empresa CRISTIAI{E DE SOUZA LENDEilGUE EP?, inscrita no CNPJ
sob o n". 07.586.061/0001-21, quanto ao pallet cotado pela empresa
CAPERPÂSS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA,
CNPJ sob o n". 05.21L777 IOOOI-19.

Anexo recurso e contra-recurso.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

is Nunes
Pregoeiro

Portaria rf O8Ol2Ol7

Rua walfrcdo Bittcncoun de Momes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-ó0
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

Marco
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PREEEITURA MT'NICIPAT DE NOVÀ Sâli|l!À BÁRB]àRÀ
Av. walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Eone(043) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-malf: pmnsbGnsb . pr. qov .br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer j uridico

Solicitante:
Cont rato s

Departamento Municipal de Licitações e

Assunto: Recurso administrativo.

Cuida-se de recurso administrativo manejado pela
emprêsa "Cristiane de Souza Lendergue Epp.", parti-cipante
do pregão eletrônico n. 040/t'7, gue, em síntese, está
contestando a hipótese de adjudicação do objeto posto em

licitação por parte da "Caperpass Indústria e Comércio de

Artigos P1ásticos Ltda,", esta quem lançou o menor preÇo

pelo fornecimento.

De outro modo, ressalvadas as afegaçôes mais

calorosas (o que refletido pela outra parte), a recorrentê
aquilata que a recorrida indicou produto que não

correspondente aos reclamos da Administração - quê o

pallet proposto pela recorrida não sustenta o peso de até
4 .000 kg (requisito editalicio) , mas tão só 3.000 kg,

vj-sto euê, ainda na fala da recorrente, a recorrida
indicou o mesmo produto em outra licitação, e l-á o produto

detinha capacidade para somente 3.000 kg.

I7t

De

causa para

vencedor.

efeito, haveria o

a não-adj udicação

descurnprimento editalicio,
do objeto pelo l-icitante

Página 1de 3
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Av. Waffredo Blttencourt de Moraes, 222, tone (043)3266-8100

cNPJ N.o 95.561. 080/0001- 60
E-naif: pmnsbcnsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Digno de registro, tudo quanto foi alegado pela
parte recorrente foi rebatido pela rêcorrida em sede de

contrarrazôes.

É o relatório, do qual fundamento e opino.

Analisando de forma perfunctória os autos, não

sendo aqui uma maneira de não enfrentar o problema, vê-se,

todavia, que a guestâo não possui cariz estritamente
jurÍdÍco, eis que cJ-ama pel-a posição da prova (o que

dirimiria toda dúvida), clama pela feitura de um

procedimento de verificaÇão da capacidade do bem.

Com efeito, agarrando-mê nos postulados de

razoabilidade e proporcionalidade, aspecto material do

devido processo legal, principio juridico de gênese

constitucionaf, até para não ser de todo modo injusto na

situação patente, num bate e rebate, guardado o devido

respeito com as partes, entendo pela feitura de teste em

amostra do bem ofertado pela proponente do menor preço.

Inclusive, o que dá supedâneo a isso, é a própria fal-a da

recorrida, eDê, por esta Assessoria há de ser encarada

como uua propostal. Senão vejamos:

"Por fim, para demonstrar a capacidade de seu

produto, a Caperpass se co.Ioca à disposição

1 Não se pode perder de vista o que consigna o artigo 427 do Código
Civil - "À proposta obtíga o pÍoponente, se o contráÍio não resultar
dos Lêrnos dela, da natuÍeza do negócio ou das circunstánciâs do
cdso'1 .

Página 2 de 3
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PREFEITI'RÀ }4T'NICIPAI, DE NOVÀ SAÀITA BÁRBÀIUà

Av. IÀIa.Ifredo Bittencourt de Moraes, 222, Forte (043)3266-8100
cNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-ma1l: pmnsbGnsb. pr . qov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

para envlar
Admi ni s t ra ção

amostra do palete,
entenda necessário. "

Lendo os termos

foi condicionada tão
Administração, euê, uma

ut j-1izar de amostra para

acima, resta cLaro que a proposta
excfusivamente ao afvedrio da

vez entendendo neces sário, pode

aferir a qualidade do produto.

Necessariedade que reputo aplicáveI.

Assim, só medj-ante a verificação se o bem suporta

ou não a quantidade de peso requisitada no edital é que

será possivel acatar ou deixar de acatar o recurso

administrativo interposto pel-a recorrente.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa 0 6 de novemb ro de 20L'7 ,

Gabr i e meida de esus

Bárbara,

Página 3 de 3
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 16 I I | / 2Ol7 .

De: Pregoeiro

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Amostra Pallet - Pregão Eletrônico n" 4O12O17.

Prezada Senhora,

Em virtude do recurso formulado pela empresa
CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE EPP, inscrita no CNPJ sob o n".
07.586.061/0001-2 1, alegando que o pallet cotado pela empresa
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA,
CNPJ sob o no. 05.21I.777 IOOOI-19, não atende as especiÍicações do edital
convocatório, no qual exigia capacidade de carga 3.600 kg a 4000 kg, envio a
amostra do produto cotado para que tenha o vosso parecer atestando se o
mesmo atende ou não a finalidade a que será destinado.

Atenciosamente,

Marc Nunes
egoelro

Portaria n' O8Ol2Ol7

Rua Waltedo Bitt€ncout de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266,8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@)nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

Sendo o que se apresenta para o momento.

rss Ê
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NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração - Licitação

No408/2017

DATA: 20111117

Venho por meio desta atestar a Vossa Senhoria a que a amostra

de pallet encaminhado para esta Secretaria pela empresa Caperpass industria

e comercio de artigos plásticos LTDA, atende a Íinalidade a qual será

destinado.

Atenciosamente,

Recebido por:

MICHEL RES DE JESUS
Secretária Municipal de Saúde

Co 4/ D-
Nome na tu Data

Rua:Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, A é3.326É,.8100) CNPJ no 95.561.080/0001
pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Báóara - Paraná

-60 E-mail:

ASSUNTO: Amostra de pallet

(rlu
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176NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 20 I 11 l2}l7 .

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao recurso formulado pela empresa Cristiane
de Souza kndengue EPP, inscrita no CNPJ sob o no. 07.586.061/0001-21,
que elegâ que o paliet cotado pela empresa Caperpass Industria e Comercio
de Artigos Plásticos Ltda, CNPJ sob o no. 05.211.777 lO0O1-19, não atende
as especiÍicações do edital convocatório, informo que foi solicitado amostra
do produto cotado, conforme orientação do Departamento Jurídico, e
encaminhado à secretaria solicitante, que atestou que o produto atende as
especiÍicações constantes no edital convocatório.

Encaminho o processo a Vossa Excelência para que
tenha a decisáo sobre o recurso em questão.

Sendo o que se apresenta pâ-ra o momento.

Atenciosamente,

Marco de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n'O8Ol2Ol7

Rua Walfredo Bittencoürt de Momes, 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/l-ax (M3) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001'60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

De: Pregoeiro

Para: Prefeito Municipal

Assunto: Recurso ao Pregão Eletrônico n" 4O|2OL7.



PREETITT'RÀ MJNICIPÂI DE NOVÀ SÀ}iITÀ BÀRBÀBÀ
Av.Walfredo Bittencourt de Mor:aes, 222, Fone 3266-8100

cNP,l N." 95.561.080/0001-60

177

E-mail: pmnsb Gnsb.pr,qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Assunto: Recurso Administrotivo

Pregõo eletrônico n. 040/'l 7

Cuido-se de recurso odministrotivo monejodo pelo empreso "Crisiione de

Souzo Lendergue Epp.", insurgindo-se quonto o copocidode do produto

ofertodo pelo "Coperposs lndústrio e Comércio de Artigos Plósticos Ltdo.", no

pregõo eletrônico n. O4Ol17 , em reloçõo oos reclomos do editol convocotório.

Tendo em visio que umo empreso ofirmovo que nõo e o outro que sim,

logicomente, o recorrente no sentido de que nõo e o ofertonte do menor preço

que sim, o Procurodorio JurÍdico ochou por bem reolizor um tesie no produlo,

perquirindo se ele é copoz ou nõo de suportor o peso desejodo pelo

AdministroçÕo (constonte no editol).

Reolizodo o tesle, viu-se que sim.

Portonio, nõo se hó de olongor o qssunto, pelo que decido pelo nõo-

ocolhimento dos rozões e pedido recursol interposto pelo empreso "Cristione de

Souzo Lendergue Epp.".

Dê-se o divulgoçõo necessório. Remeto-se o presente monifesioçõo o

Procurodorio Jurídico poro o emissõo de porecer finol, e, retornem-me os oulos

do processo licitotório poro decisôo quonto o homologoçõo do certome.

Novo Sonio Bórboro, l5 de dezembro de 2017

átré
Prefeilo Municipol

DecisÕo
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ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE L|C|TAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol20í7

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 1811012017, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, por meio do Portal COMPRASNET através do site

http://www.comprasqovernamentais.qov.br, realizou-se o julgamento da proposta apresentada

no Pregão Eletrônico no 4012017 , que tem por ofleto a aquisição de ar condicionado, armários

e paletes de plástico, para suprir as necessidades da Secretaria Munrcipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregão 1l (onze) empresas, sendo elas. PABLO LUIS MARTINS - ME,

CNPJ n" 09.138.326/0001.54, CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - EPP, CNPJ n.

07.586.061/0001-21, DOUGLAS CORDEIRO - ME, CNPJ n" 27.176.48210001-91, CCK

COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ n' 22.065.938/0001-22, DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ

n'85.354.306/0003-60, J L FREESE - ME, CNPJ n" 94.827.5571000144, CELI PRODUTOS

DE ACO LTDA - EPP, CNPJ n. 81.340.960/0001-OO, LUIZ FERNANDO BORGES - ME, CNPJ

n. 27.21.0.98510001-36, SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ n.

O4.O63.5O3iOOO1-67, CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS

LTDA, CNPJ n" O5.211.77710001-19 e SEMT EIRELI - ME, CNPJ n' 25.259.49010001-76.

Após a etapa de lances e redução do valor inicial o pregoeiro declarou como

vencedoras as empresas: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS

LTDA, CNPJ n' 05.211.77710001-19, num valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta

reais) e J L FREESE - ME, CNPJ n" 94.827.55710001-44, num valor de R$ 2.989,98 (dois mil,

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme ata anexa.

Os lotes 1 e 2 (ar condicionado) foram cancelados em razão dos valores das

propostas apresentadas estarem acima do preço máximo estipulado no edital convocatório.

As empresas vencedoras enviaram os documentos rêlativos à habilitaçáo via

correio, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declaradas habilitadas.

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 estáo declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios,

coníorme comprovantes anexos.

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

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222.CeotÍo,I43- 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.or.gov.br - wrvrv.nsb.or.sov.br
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Nova Santa Bárbara, 1811212017.

Elaine C na Luditk Santos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43.3266.8100, X - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.or.gov.br



14t1212017 PortaldaTrânsparência.cadastrodeEmpÍesâslnidônêâ§eSuSpensâs

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

CADASTRO NACIONAL OE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

ts.827.s57,0o01-{!

Nôhê, Ràzão §o.ial ou
Nomê Fantasia:

130

O c.dàstro Naoonalde Empresas lnidôneas ê Suspensas (cEIs) é um banco dê info.mações mantidô pela controladoria-Geral da Uniào que tem cômo ôbjehvo consolidaí à
.êlô9ão das emp.êss e pêssoas Íisi.as quê sofrêrâm sãnçôês das quãis dêcorâ cômô efeito rêstrição âô dirêito dê particirar em li.itàçõês ou dê cêlêbràr conratos .ôm à
Àdmiíirração Pública, SÀiba mâis

iop-.at

Quantidadê de registros encontrâdos: 0 Dàtàr 18/1212017 10:39:22

Não Íor.m êncontràdos rêsistro. qú6 .tGndam ão sêsuintê ffitério d€ bus..:

CNP, I CPFi 94.A27 .557 /OOOI-44

Páglhà l/r

,rudad€s que ôs pEtaEm, não podêndo à união ser Eporbiliada pêlà vêrâc1dàdê ê/oü àutênticid,aÍle de tais lnfoímôçôês nem pelos êventuais danc diretôs ou lôdlrÊtos
quê d€h6 reflltem causadG a têícêims.

. Oêsigôâção do àpenôdo, conlome iofôrmãdo pêlo órgão sancionàdôr (püblicaçãô no OOU; dado§ constantes .le Olicio, etc.)

.. Constàtou-sê que ô nôme info.mado pelo ó.9ão sà.cionador divergê significôtrvàmentê dô .ônstantê dô .àdôsúo dô Recertà Fedêrà|, .ônsidêrandó-se ô CPFICNPI

informados, O nome.oôstante do cadastro da Receità Fêderôl podê ser ve.ilicado cliêído-sê sobrê o respectivo rêgirtro, A dlvergê.crô pode i.dicar àpeíat uma alteràçãô nô

nome do sancionado ou uma inconsistêncE dos dados inrormados. Mais rnrormaçóes podem sê. obtidasjunto ao ór9ão sanoonado..

httol//www.poítâltranspa.encia.gov.br/ceis?cpíCnpi=94.827 .557%2F0001-44&nomê=&tiposancao= 1t1



13118112t2017 Cadâstro lmpedidos Licitar e Contratar

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de [iritar

lmpêdidor de ficitàr

Tipo docúmento CNPJ Númeao doclmento .i-1

l.lonre

Período public!ção : de até

atéData dê Início Im@imento: de

Dara dê Fim Impedimento: de até

NTNHUl,l ITEl'1 INTONTRADOI

https://servims.tce.pr.gov.br/tcepr/munacipal/ail/Consultarlmpêdidosweb.aspx 1t1

t"''-*'-



18t12t2017 t32Portal da Transparência - CadastÍo de Empresas lnidôneas e Suspensas

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

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O caóastro Na.ionalde Emprêsas lnÉôneas e Suspeísas (cEls) é !m bancô dê hfo.mações mântido pelà controladona-ceral da Unráo qúe tem @mo objêtivo .onsolrdar à
rêlãçào dàs empresas ê pessoas íislcós quê soír€ram sançôês das quais dêcorrá como efêlto restrição ao dirêito dê pafticapàr êm licitações ôu dê celebrar contrâtos com à
Adíhinrstràção Públi.a. Saiba mais

Nohê, Rãzão So.ial ou
Nome Fantasia:

Quantidadê dê rcgistros êncontÍldor: 0 Dàtà: 18/12l20r7 10:38:08

Não rotàm encont.ádos rê9i3tro3 qu€ at€ndam ôo Bé9!inte critério .lê bu.6a:

CNPJ l CPtt OS,27 1.?77 l OO0 l - 19

Pasln t/l

'{EJâ:*" ,,- a". ,ubl.cidôdê às sangô.§ àdm.nistrôtúas ôpticadas contr. ri.ità6t€s € ,o.ne.êdoB. as inroímaçÕês ôqui vêi<ülôr,às saô dê ioteúa rêsponsâbilidadê das
.nud.d€s q!ê as prestar.m, não podênóo à Unlão .€í rÊsponebilizad. pêlâ vêràcldàdê ê/ou autenüoÍLdê de tais inrormaçõ6 nêm pelos eventuais danos dir€tos ou indarêtos

qu€ d€hs rcsultêm causados a terceirôs.

' Oêsiqnôção do àpenàdo, confomê informado pelo órgão sàncionôdo. (publicção rlô DOU, dados constantes de OÍoo, etc.)

.r Constatôu-se que o nome rnformado pêlo ó.9ãô sncionadôr diverg€ ígnÍi.anvamente do @ostante do @dasro da R€celt. FêdeÉI, consideEndo-se o CPFICNP]

inÍormados. o nomê constante do câdã§rro dâ Re{êita Fêderal oode ser v€nficado clicôndo-s€ sobre o rêspectivo regist.o. Â divêrgêô.]a podê indicâr apênas umâ âhêrâção no

nomê do sancionado ou uma in.ônsistênciâ dos dâdos informados. r.4ais informações podem ser obtidasjunto ao ór9ão sanclonador.

hltp:/ rww-portaltransparencia.gov.brlceis?cpÍCnpj=os.211 .777o/"zF0001-19&nome=&tiposancao= 111



14t1212017 CadastÍo lmpedidos Licitar e Cônkatar .tr i83

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de licitar

Data de Fim tmpedimento: de

Tipo documento , CNPJ r i Número documeôto l9

l,Jonre

Perí.do publicaço : de até

Data de Início lmpedimento: de :

Pê3quisà Imp.did06 dê Licll!.

até

aié

NINHUM ITIM INIONTRADO!

https://seNicos.tcê.pr.gov.br/tcepr/municipal/aiUConsultarlmpedidoswêb.aspx 1t1



PREEEITT'RJà M]NICIPÀI DE NOVÀ SANTÀ B]ÁRBÀRÀ ',
Àv. líalfredo Bittencourt de Moraês, 222, ForLelA43) 3266-8100

cNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-maif: pmsbGnsb. pr. qov. br - Nova Santa Bárbat:a - Paraná

Parecer j uridico

Solicitante:
Contratos

Departamento Municipal de Licitações e

Assunto: Parecer finaf

Cuida-se de parecer flnaf acerca do processo

administrativo licitatório autuado sob o n. O88/2071 , na

modalidade pregão efetrônico, destinado à aquisição de

ar condiclonado, armários e paletes de plástíco, para

suprimento das necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde.

r.
Em sede preliminar, cumpre descrever que iâ foram

exarados pareceres quanto a modalidade adequada à

negociação e quanto as minutas, pelo que se sobra a

análise quanto aos últimos atos do pregão.

Verifica-se que houveram mais de 10 (dez)

interessados na licitação, sendo que apenas 02 (dois)

venceram o certame: "Caperpass Indústria e Comércio de

Artigos P1ásticos Ltda. " e"J.L. Ereese-Me. "

I 8,i

Pági de3



185PREE:EITUR;A MT'NICIPAL DE NOVÀ SÀI\|:TÀ B;ARBÀRA
Av. I{affredo Bittencourt de Moraes, 222, Farle(A43) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mall: DÍmsb ensb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Alén disso, em alguns lotês a licitação restou
deserta, isto é, houve o desj-nteresse particular em

contratar com o Poder Público naqueles objetos, ao menos

nesta licitação.

-L o relatorro.

Do fim para o inicio, o fato de não acudirem
interessados em parte da licitação não macula o certame.
Em verdade, está cl-aro o mero desinteresse particular,
na medida em que, para outros lotes, houve disputa.

Se acaso ocorresse alguma irregularidade
divulgação do certame, certamente não haveria disputa,
houve a disputa, conforme discorrido anterj-ormente.

na

e

Acresça-se a isso, o procedimento não elegeu no

edital convocatório qualquer cl-áusufa ou condição que

imposs ibi Iitassê o interesse particular, a disputa. O

que se observa, enfim, é o mero desinteresse particufar.
Em que tafvez em um novo procedimento taI quadro possa

mudar. Tafvez com o uso da modal-idade presencial, uma

hj-pótese.

No mais, o proces so/procedimento foi respeitante às

regras e principios aplicáveis às licitações púb1icas,

pelo que esta Procuradoria não levanta óbice afgum à

possibilidade de homologação do feito.

Pâq.+,n y'de 3



t86PREFEITUR.A IIíTJNICIPÀI DE NOVÀ SÀ}ITÀ B]íRBÀR]A
Àv. IÍalfredo Bittencourt de Moraes, 222, For1elO43)3266-B7OA

cNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-mai1: pnnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bá.bara - Paraná

Quanto à parte da licitação que foi decl-arada

deserta, ao que consta dos autos, não há nada que

permita entender que o interesse púb}1co que motivou a

abertura do procedimento para aquisição tenha debandado,

aIém do que, não há nada que lmpeça a abertura de um

novo certame. Daí a opinião pela repetição da licj-tação
quanto a parte deserta.

Remetam-se os presentes autos à

municipal, pois é efa que detém

homologar ou não o feito.

É o parecer, salvo melhor ltizo-

autoridade máxima

a competência de

Nova

Gabrief
P rocu r ado Munici

rbara, 19 de dezembro de 2017.

a a Jesus

Santa Bá

r I

Página 3 de 3
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Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçâo na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO, n." 4O|2OL7,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Novâ Santa Bárbara, 19 /1212017.

nio de Ássis lürnes
- Portaria OaO /2017

Rua Walfredo Bittencowt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.plgoy.bt

*
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esteoo Do panaNÁ
NOVA SANTA BARBARA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro (12) do ano de

dois mil e dezessete (2ol7l, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitação Pregão Eletrônico n," 4Ol2Ol7, destinado a aquisiçáo de ar

condicionado, armários e paletes de plástico, para suprir as necessidades da

Secretaria Municipa-l de Saúde, a favor das empresas que apresentaram

menores preços, sendo elas: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE

ARTIGOS PLASTICOS LTDA, CNPJ n" O5.21I.777I00O1-19, num valor de Rl§

1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) e J L FREESE - ME, CNPJ n"

94.827.557 l0OOl-44, num valor de RlN 2.989,98 (dois mil, novecentos e oitenta

e nove reais e noventâ e oito centavos), para que a adjudicação nele procedida

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCÂÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO N" 4OI2OI7

á"á;
Prefeito Municipal

Rua Wallledo Bittencourt de Moraes no 222, Centro' E 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.or.qov br

Santa Bárbara,
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Poder
Executivo

Âno V

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

DEH

Aos 19 (dezeno\e)dias do mês de dêzêmbo (12)do ano de dors mú e dezessêlê (2017), em mêu Gabinete, êu Eric Kondo, PÍefeito Municipal. no uso de minhas alnbuiçoes
lêgais, HOM0L0G0 o píocêdimenlo da LicihFo Prêgão Ehhônlco n.'O/20r7, deslinado a aquisisio de aÍ mndiclonado, ãÍmános e palêtes de pláslim, paía sLrpriÍ as necessidadês
da SêcIelaÍia Municipal dê Sâúdê, a lavor das emp.esas quê apÉsênlárâm mênores preçôs, sêndo elás: CÂPÊRPÂSS ll,lDt,STRtÂ E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA,
CNPJ n' 05.21 1.77710001-19, nrrm vâlor dê RÍ 1.6$,0{ (um mal, seiscenlos ê oíqúentâ reais) e J L FREESE - tlE, CNPJ n' 94.827.557/0001-44, num vabr de Rt 2.989,98 (dois mil,

iovecênios ê oilênlâ e mve Íeais e mvênlâ ê oito c€ntâvos) pâía que a adjudEaÉo nele pocedida produza sêüs juridicos e legais eÍeitos.
Darciência aos inleressados, obse.vados as p.escÍiFês lêgais pe.tiúntês.

Eric Xoodo
PreÍeito Municjpal

Eric Kondo
Preíêilo Municipal

ptsPEilsÀ DE LnÍrÂcÃo a 1ü2otz

De acoÍdo com o prccedimentô admm6lralivo inslauÉdo pêlo Münicipio dê Nova Sanla BáÍbara, oblêto do protocolo no 1i2l2017, releÍefilê ao pÍocesso de dispensa de

ticitâÇão, para AOUTSçÃo oE EOUIPÂttÉNTos DE PRoTEçÁo NDtvtoUAL (EPU PARA 0s aGENÍEs DE EtloEtllAs, conloÍme §olicitação íêilâ pela Secrelâria Municrpal de

Saúde, e sendo atendidas as mrmas legais peÍlirEnles e m foína do inciso ll, do aÍl 24, da Lei 8666/93 e posterims alteÍa@s, cáractêí2â+e a reíenda dispensâ de licilâÉo.

Nova Sânh Báôaía PR, í9,í2,2017.

Eric Kotdo
PREFEIÍO MUNICIPAL

Âos 19 (dezenove) dias do mês dê dêzêmbo (12) do ano dê dois mil ê dêzêssêtê (2017), êm Íneu GabiíEte, eu Eric Xondo, PrêÍeito Municipâ|, m uso de minhas aribuiçoês
legais, SOliloLOGo o pÍocediÍÍEnto da UdtaÉo Pregao Ehtrônico n.'4'120t7, deslimdo ao Íegislío dê preços paÍa êvenfual aqursrÇão de uniÍoímes ê câmiselas do PÍogÍâÍna

PROERD, para supÍiÍ as necessidadês das Secíetâíias Mlnicapais. a favor das empíess que aprcsenlaÍaÍn menoÍês pÍeços, sêndo êlas: Â. P. NEÍl COIIERCIÂL EIRELI - uE, CNPJ

í' 26.450.410/0001-28, num vâlor de R|5.820,00 (cinco mil, oilocenlos e ünte rcâis) e BÂRUC UIIIFoRMES E CONFECCOES LToÀ - ME, CNPJ n" 22.053.648i0001$9, num valor de

R$ 1.079,/10 (um mil, selenla e nove Íeais ê quaÍenla centaws), para que a adjudica(ão nele píocedida pÍoduzâ seus iu dicos ê legais eÍeilos.

Dar ciência aos inleÍessados, obs€Mdos as píescÍiÉes legais peúnentês.

N" 111/20't7

- 0s bens â sercm aíêmatadôs seÉo vendijos peh maoí oíerla acima do lance inicial.

OESCR DOS BENS

a PREFETTURA MuItCtpÁL DE [OvA sAt{TA úRBARA, EsTADo oo PARAú, roírâ pi]btico que íealuaíà às í3h30min. do die 0202f2018, m predio da câmara MünEipal.

situada a Ruâ Waltiedo Bi[eí|cotí de Mo.aes, n" 719, BâiÍro C€nro, Nova Sanh BáíbaÉ - PR, l'Ilúo PÚ8LEO, autoíizado pelâ lêr Muniopal n'870/2017, a ser corÚuzido poí

Lêitoei.o Administat'o, dêsiqnâdo pda PoÍtaia n" 1202017, dos bens dês.rilos nestê edilal, êm cooíomidadê com a tei FedeíalE566/93, denúo das §êguinles coíldipes:

Cíêdênciômêílo: Até as l2h00mi[. do dia 0202n018, no S€loí dê LkilaÉês da PreÍoitlra Muniopal dê Nova Santa Bâóara, sito a Rua WalÍÍedo Bittencouít dê Moraes, n" 222 -
Cenlro, tlova Sanb BáÍba.a - PR.

DiáÍio Oficial ElêtÍônico do Município de Nova Santa Bá.bara
Rua: WalÍ.edo Billencoirí de Molaas n"222 - C8nlro

Fonê/Fâx: (43) 32664100
E mail: dianooÍicial@nsb.pr.gov.br

ww\i.nsb pr.gov b'
www.tÍânspaÍênciâparana.com-br/doensb

LANCE MINiMODÉBrÍos/ÂvaRlAsLOTE VEICULO]EQUIPÂMENTO PLÂCA §ECRETARIÀ
R6 50 0C0 ai1 Pá CaÍêqâdêiía Casê W20 Ano 1996 0bÍas

Freio, tanque de cômbustivele motoÍ R$ 12.000,00TÍalor ValÍnel 785 Âno 1997 0bÍas
R$ 18.000.003 Caminhão MB 111 1 Ano 1969 Âc01174 0oras Funilaía
RS 7 030 00Caminhào PLrma 914Âno 1992 ADC,1662 0oÍas Funihna

5 Florino Woíkinq Ano 1998 ObÍas Rac acoÍ
RS S C00 006. BAH-281s Saúde Motor ê suspensáoCoÍsâ ClâssicÂno 2015
RS 8.000,007 Corsâ ClâssicLs 1.0 Ano 2011 ATY-9317 Sêúde

Suspênsâo e ííeo R$ 10.000 c08. Ambuláncra Ducalo Ano 2005 AMT-7386 S,,{i.
RS 4 C00 C09. Blazeí iEY-0619 ooação Recerta tedeíal oébrlo de R$ 428,85

RS 2.000,0010. Corsa LXY-3738 Doâção Rêcâtâ Fedêral Débilo de R§ 456,00

R$ 1B.800,0011 CaÍninhão Tll3 AED-95í3 Doaçáo Receita FedeÍal oébito de RS 80,87

RS 3.000 0012 \leÍvâ DTD-8123 ooaÉo Receila Federal oébilo de R$ 474,33

13. Perteoi ooa(ão Realita Fedêral Oébilo dê R§ 147,00 RS 5.000 00

RS 5 .Â00 001,1 Slíada Cabine Eslendida I .4 Ano 2005 MFt-9395 ooado Recrrta Federal Débilo de R§ 578,31

R5 3.500,0015 Pâlio Fire Ano 2003 JPL-5139 SequÉnca Públrcâ

Eric Kondo - Preíeito

E(iicão N" 1143 - Nova Sênla Barbara Paraná. TerÇaJeiía 19 de Dezembrô de 2017.

lt/unicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

I



l3C

rão: 1499 C. Procópio, QuaÉa-Feira, 20 de Dezembro de 2017

ro §*btsÚão d.Ài!o.lr-â, .or lE d. d.:dnt o

I GouvÉt - PÍ.í.lio llonlciD.l

r da Amoreira Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara
- Estado do Paraná -

DtsPENs^ DE LrcfraçÁo x.a6t2oí,
Dê acoÍúo com o píDcodünoôlo admhidÍâWo hltaur.do pclo Municlpb dô

Nov! Sani, aarbâra. objâb do pmlôaob n'112/2017, Í€l€runla âo píoco!6o da
drspenta do lcíl(áo, 9!râ AOUISIÇÀO DE EQUIPAMEIIÍOS OE PROÍEÇÁO
lNOtvtOUÂl (ÉPD P^R^ OS AGENTES OE ENÕErrlÂS, coírrofln solklLÉo
Í€fu p€la S€aÍotaÍL Muni{:lpal de S8úde, c leído BlÂoddar á! noíInas l€gaÉ
pâÍlin€niga ê nr ,oJlr|r do indlo ll. do .Ít 24. & Lei 6ôô6/93 e pGterbíes
eltaíeçóe!. cârâcLíLr-sa e rcÍeúta dBpaúa da llltação.

NoYôSânt BáÍb.í. PR,19/í 2./2017.
Eíc Kondo. PREFEÍTO IUI{ICIPAL

DlspExsa DÉ ucÍraç^o N: 47ncf
ta aÊo.rro co.i o Fúc.dLn .l!o úíthLtlrürr, h.i.!r.do Élô Muíiilplo d.

Nova SorU Barb.ra. óhto do o.úcob n' I í 3120í 7. rtÍ!Ísn!! so 9íoc.3.o dc
dtspên!. d. Íd.çlo. p.Í. colITRÂTÂÇÀo oE sÉR\íÇos o€ MÉolco ou
ENGENHEIRO DO TRAB T$O. coírdÍt. .o{dtaÉo íú. p.h S.cr.bíi. d.
Admidit .Éo,. adyro ltarúUr! aa Íloímsa LgÍr paílilonta. a ns íoame do
krd.o ll, do .rt. 24. d. L.i â666rCiI ! 9otbÍlo.s âI!í3çôú, táítct .iz.-!a .
í.b.ila dlcpensa clc lidtaçâo.

Nov.S.nt Barb.ó PR.'l El2./2017-
EÍK Kondo . PREFEIÍO IIIUXICIPAI

ErÍRATO OO COI|TRATO X'70n0í7
REÉ: Pr.fàô ELlr6.Í'co n..5Of2017.
P RTES:I unb!*: dc àúo. Smt Bâôare.963305 jurklk, d€ dkeilo pubk!

ittt.ín .lrlcíitríloCNPJ 3ôhon'95.561.08O/0m1{O.com!ôdotdmin$.áliv8
na Ruâ lryãta(h Blürírcorí da MoíaGr. 222, nôta llo rap.as.ntado Pck aag
fteÍêno MunkÍxl. SÍ. Eíic l(oíüo, ! .6írpí€!s PAWTÉC BRASiL EIRELI - MÉ,
ins.dL no CNPJ lob n' 2846?.296/O0r-7a, crín .âd. nâ Ruâ Emllb Pozr,
22E Subldo - CEP: lí07052 - Bslíro: Mgil Go..ni, B!íío Gonç.hr.i,'Rs,
nolL ato Ílpílrlnudo Éb Sr Jorg6 Jo!é Prúlorvati.

OS.JEÍO: Á4rrliro d. úm íbt&t, pán S.cí.tâíie Muni{ral d. Srú(le.
Vr\tOR: R! t .91'l .ili} (um nú. nor!çoflto. . onz. l!si! ê hoE ê lrêt crírilv6).
PR 20 DE vtGÊNCtA:60 (rô!!ênls) &!, ou !rF, ira 05?021201ô.
SECRETÀR|,Ii S.s.tarle Muddg.l d. S.úó..
RECURSoS: Sôc,rt iá M'rrú*r.ldc $úd!.
REsPoNsÁvEL JURlDlcor G.b.i.r^tnerd. d. Jg.lls, o^B/PR n' 8 t .9ôl!.
O^ÍAOÉASSINATUrIACONTÍiAiO: 1 U'l2/ll0Í7.

EXTRATO DO COI'TRATO X' 71NOI?
REF.: Pí{!o ELtôírLo nJ íI2Oi7.
PARTES: ltunblpb d! ov. Sanir Báô3.r. pô!.oaluldkr d. diüib pub{.o

ht'mr, hscíllt m CRPJ Bob o í'95.561 .080rmol -60. rün l.ó. rdftlnbü.liv.
m Ru! Wallêdo EitLncouÍt da Moaâê!, 222. oaalô eio r6p.êa6bdo pab r.s
P.oí.ito Munidprl. Sr. Eric Kondo. a . ôm9Í!3. GTEC COMERCIO DE
EOUIPAITE}ÍIO E SUPRIIi.IEI{TOS PÂRA PAPELARIA LÍOA. ME, iIl!.ÍT. ílo
CNPJ !ôb n'07.2t7.006/O001-26. corn sêd€ n. Ru, do Ro!átu,622 - Pi.o
Suporú . CEP: 1320'1015 . BelÍÍo: C.nlÍo, Jundi.l/SP. n.rlo .lo
íapa.!.ilâdo p.5 Sí P.ús Ll,L GonçakÉl.

OBJETO:Âeukçãod.uí inp.!..o.a.pâr.S.crÉt tÊMçtklpaldcSrudâ.
vaLOR: Rt t .102,01 (um ml, c.nto . dolr Í.els ã um cênt&o).
PR zO o€ vtGÊNCÀ m (!..s.nrr) ü.!, or, s.ia, aró 05/02/20 r E

SECRETARIA: S.crEtrú Mur*lp.l dc Saúde.
RECURSOS: S€.nird. MuÍ*ip6l.b Sâud..
RESPONSÂVEL JURIDrcO: GaMôl Ah€rda ds J.su3. OA8/PR n' 8 r .9'63

à. d.6zãnBo rb.ad. is ruduldo .uta Oia

ô«is.õ.. & d! Ansa.. I e d. óaãllüo irr

cor{ÍâaIo ll.2üt !0,t,
5s/2017
lo S€ôá.b(hÀtsri!
D DE ARTüRIiI{OS E PRESET{IÉS LIDA.
íílot, {d'oí @) p..! .oEtülrb

do p..lú d.03 (!ü) í-... . curlId! úL

GOUVELÀ - Prd.ltô lunlclp.l

NltÁ DE uctr CÃo tf St iloi?
ucrlAçÀo lf $aot7
rNEtR rn o lf'rc!r:10t7 .
i^o E aDJuorc^çÀo
irFn a d. lirraÉo . $rc a. Éíâ'l o Êoc.r.o
ôilro a . 

^qtlii5 
d. logEr ô alíkn ($o{

.6 ao frn d. Ilo cn rBlo mrÍdpio, !!nô
)EAA ARINI{OS É PRESÉNTES LTDA - ME.
,. n 278t. Jrt,h ls!üL.. CEP n' 66OlGlC),
!61.76E4mn15..!íar.d..ã15ô..qúr

ouvaL - Prrrh{o lun dp..,

rsa oE ucrÍAçÀo r. !9r2ot7
)BPErsa oE LtcÍÍacÀo
nl'ç6êr Íalro rdatsdB a. lsrando.sê €m
ddir. erpadiro pGla A!3€3to.b.lu rca,

I adrnr, a coôrrrrêo d. soolFEsT -
RÊSEIrES LÍD - MÊ..raÉ.ldrlo à
L Járdi6 LoíÉíUÍ, CÊP n' E6OlEl$.
I 10.36r.788i0001.Í5, co.n Dlrroíts. ds
I5 d. d6z!írúío d. 2017.
ttt!.L - P..hlto ,unlclpal

OA]A OÊ ÀSSINATURÂ 2no1t

oE HotroLocagÃo EAoJU
PRÉGÀo ELETRÔT{ICo T. 4oNOI7

OuelÍo ínil íeâii)

rt oE oÉaErBRo DE 201?.
rr,,i.4,i, d, Sáo S.o.dro d. k ,,,rr. . w,.
, MURICIPAL APROVO{, É ÉU. PR€FEITO
s 

^rRrautÇoEs 
LEG^rs. s^Nctoro E



I9I

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTO'RIZO a contrataçáo das empresas:

CAPERPASS UCDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA,

CNPJ n' 05.211.777 1O001-19, num valor de R$ 1.65O,OO (um mil, seiscentos e

cinquenta reais) e J L FREESE - ME, CNPJ rf 94.827.557 IOOOI-44, num val.or

de R$ 2.989198 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito

centavos). Trrdo de conformidade com a presente Licitação na modaiidade

Pregão Eletrônico n." 4O|2OL7.

Nova Santa Bárbara, 21 I 12 l2Ol7 .

Prefeito Municipal

Rua WalÍi€do Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, Ll - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr,Ítov.br .or.qov.br

ál«,r



PREFEITURA IUUNICIPAL

E§TADÔ DO FÁRÁNÁ

Contrato no 72120'17

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA E A EMPRESA CAPERPASS INDUSTRIA E coMERcIo DE

ARTTGOS PLASTTCOS LTDA . ME, TEND0 poR OBJETo A AQU|S|ÇÃO DE

AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS E PALETES DE PLÁSTICO.

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 4012017.

Pelo presente instrumento particular de conkato, vinculado ao pREGÃo ELETRôNlco n.o 4012017, de
um lado, o MUNIcÍPlo DE NovA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito púbtico interno,
inscrita no cNPJ sob o n" 95,561 .080/0001-60, com sede na Rua walíredo Bittencourt de Moraes, n"
222, cenlro, Nova santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr. Eric
Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.959-50,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a
empresa CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTTCOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob n" 05.211.77710001-19, com sede na Rod Regis Bittencourt, 100 K[,4 03 - CEP: 83430000 -

Bairro: Recanto Verde, Campina Grande do Sul/PR, neste ato representada por seu procurador, Sr.
Lourival Ferreira Junior, inscrito no CPF n" 016.932.899-62, RG n'5.644.34ô-0 PR, doravante
denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de '1993, alterada
pela Lei B.BB3/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE paletes de plástico, para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, tudo coníorme especificado no edital convocatório e
proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 4012017 e especificado abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da autorização de fornecimento
emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara
isento de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E{ - 86.250-000

i* NOVA SANTA BARBARA :32

ITENS

Lote

001

7351 PALETE DE PúSTICO
VASADO em PEAD (Polietileno

de alta densidade), medindo:
'1 ,50mm x 1 ,00x1,20, capacidade
de carga 3,600 kg à 4000 kg

Caperpass UN t3 1 '10,00 1.650,00

TOTAL 1.650,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic itacao sb. l' r.rsb r. v.br'

Item Código

do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Maica do
produto

lunioaa
le de

lmedida

0uaniidade Preço

f 

nitário
Preço

4



PREFEITURA IVIUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA 133
ESTADÔ DO PARANÁ

CúUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste conkato os seguintes documentos:
a) Pregão Elekônico No 40/2017 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 18 de outubro de 2017.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados
nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu
objeto e a sua peíeita execuçã0.
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
reuniÔes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA QUTNTA - DO PREÇO
Para o íomecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 1.650,00, (um mil, seiscentos e cinqüenta reais).

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íscal
acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários
federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários
relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágraío único do artigo 11 da
Lei Federal n." 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçÕes

devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

ParágraÍo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SÉTIMA- Do PRAzo DE VIGÊNctl.
0 contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do conlralo,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA- DA GARANTIA
0 prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados do recebimento

CLÁUSULA NONA. DA RESCISÃo CoNTRATUAL
A rescisão contralual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigâvel, por acordo

entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a

termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Unico - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de

20% (vinte por cento) sobre o valor total do contralo e demais penalidades previstas, fica sujeila a uma

das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de mntratar com

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

a

2.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3766.8100, N - 86.250-000
Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br /



PREFEITURA IúUNICIPAL ls4

ESTADO DO PARANÁ

c) DeclaÍação de lnidoneidade para licitar ou contratar mm a Administração Pública enquanto
perdurem os molivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação 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 leÍa "b".

cúusuLA DÉctMA. oAS sANçôEs
Em omnendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste conlrato motivado
pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das
disposiçoes anleriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento)
da avença.

cúusulA DÉcrMA nRTMETRA - DA DoTAÇÂo oRçAMENTARTA
As despesas deconentes desta licitação correrão por conla da dotação orçamentária havida pela conta
no

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questões oriundas

do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 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, aos2111212017

PreÍeito al - tratante

ã",á;
v

ur al ra Junior

os Plásticos Ltda - ME - ContratadaCaperpass lndustria

MichehiáJde Jesus

Secretária Municipal de Saúde - ResÚponsável pelo acompanhamento do contrato

J

DOTAÇÕES

Exercíci

o da
despesa

Conta
da

despesa

Funcional programática

rêcu rso

Natureza da

despesa

Grupo da Íonte

2017 2520 08.001.1 0.30'1.0340.2027 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 2705 08.001.1 0.301.0340.2027 324 4 4.90.52.00.00 Do Exercicio

2017 2706 08.001.1 0.301.0M0.2027 4.4,90.52.00.00 Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Ét 43. 3266.8100, L< - 86.250-000

Nova Sanla Bárbara. Paraná - E - E-mail- Iicitacaor@nsb.pr.sov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br

NOVA SANTA BARBARA

I

Fonte

Ce



PREFEITURA MUNICIPAL

. i,' -" r,l=-i ESTÁOú oo pARÀtiÁ

Contrato no 7312017

ll*,.; NOVA SANTA BARBARA
ls5

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
gÁRelnl E A EMpRESA J L FREESE

AeutstçÃo DE AR coNDrctoNAoo,
plÁsttco.

MUNICIPAL DE NOVA SANTA
. ME , TENDO POR OBJETO A

aRuÁmos E PALETES DE

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 4012017.

Pelo presente inskumento particular de contrato,linculado ao PREGÃO ELETRÔNICO n.o 40/2017, de
um lado, o MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n0 95.5ô1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n"
222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric
Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50,
residente e domiciliado nesla cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a
empresa J L FREESE - ME, inscrita no CNPJ sob n'94.827.557/0001-44, com sede na Rua Senador
Pinheiro Machado, 1269 - CEP: 96810080 - Bairro: Centro, Santa Cruz do Sul/RS, neste ato
representada por seu procurador, Sr. Alexandre Rieger, inscrito no CPF n'687.138.430-87, RG n"
9054150611/RS, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei n0 8666, de 2'l
de junho de 1993, alterada pela Lei B.BB3/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de
acordo com as seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a Íornecer à CONTRATANTE armários, para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde, tudo conforme especiÍicado no edital convocatório e proposta

apresenlada no Pregão Eletrônico n.0 40/20'17 e especiÍicado abaixo.

ITENS

Item Código
do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidad
ede
medida

Quantidade Preço
unitário

Lote

001

3 7350 Armário de Aço (Tipo Escolar)

medindo no mínimo

1,90x1 ,20x0,40, com chave,

com 4 prateleiras, chapa 26, na

cor cinza, sistema de

fechamento nas extremidades

da porla por meio de varão

conectado à fechadura tipo yale

ou à maçaneta, com 2 chaves,
portas pivotantes por meio de

dobradiças estampadas

S/A
Móveis

UN 6,00 498,33 2.989,98

TOTAL 2.989,98
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ctÁusuu seouNDA- Do pRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da autorização de fomecimenlo
emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
os produtos deverão ser enkegue na secretaria Municipal de saúde, sito a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues, S/N, 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 Município de Nova Santa Bárbara
isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico N0 40/2017 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 25 de outubro de 2017.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados
nesta cláusula, serão considerados suÍicienles para, em conjunto com este conlralo, deÍinirem seu
objeto e a sua perfeita 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 lodas as atas de
reuniôes e/ou lermos 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 QUTNTA - DO PREÇO
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 2.989,98, (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa
e oito centavos).

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento omnerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários

relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas 'a", "b" e "c- do parágrafo único do artigo 1'l da

Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçoes instituidas a título de substituição, e às contribuiçoes

devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Unico - A CONTRATADA se compromete a emitir a respecliva Nota Fiscal no valor

correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA- Do PRAzo DE VIGÊNCA.
0 contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser pronogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA- DA GARANTIA
0 prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze\ meses, contados do recebimento.

')
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ctÁusutl NoNA. DA RESctsÂo coNTRATUAL
A rescisão conkatual poderá ser delerminada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 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 licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

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 impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos,
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanlo
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a
Adminiskação pelos prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no
contido na letra "b".

cLÁusuLA DÉcrMA. DAs SANÇôES
Em oconendo inexecuçáo eiou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato motivado
pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçâo integral. Sem prejuízo das

disposiçoes anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento)

da avença.

cúusuLA DÉcrMA pRTMETRA - DA DoTAçÃo oRÇAMENTARTA
As despesas deconenles desta licitação conerão por conta da dotação orçamentária havida pela conta
no

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paranâ, para a solução das questões oriundas

do presente contrato, com expressa renúncra de qualquer ouko, por mais privilegiado que se.la.

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 2111212017 .

PreÍeito Municipal - Contratante

z--z
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DOTAÇOES

Exercici IConta

o da lo,
despesafuespesa

Funcional programática Fonte

de

recurso

Natureza da

despesa

2017 IzSZO 08.001 1 0.301.0340.2027 324 3.3,90.30,00,00 Do Exercício

2017 IZ7OS 08.001.1 0.301.0340,2027 324 4.4.90.52 00 00 Do Exercício

2017 IZ1OA 08.001,1 0.301.0340 2027 327 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio
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