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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARAI
.,

Processo Administrativo n.o 6212019
r$

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce,
cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável.

DATA DA ABERTURA: Dia 17109120'19, às 10h00min.

DOTA Ão:

VALOR MAXIMO R$ 17.753,78 (dezessete mil, setecentos e
cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222. Íetefone - 43 3266-8100 - C.N.p J. N.o 95.561 .OBO/OOO1-60

E-mail: liciracao iJ nsh pr gor .br - Nova Santa Bárbar.a - Paraná

ESmu@Lmge$#mD

S

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional.programática' Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo.da fonte
.lr':l

2019 1590 06.002. 1 2.361.0210.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1600 06.002. 1 2.36í.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2019 1610 06.002. 12.361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1620 06.002. 12.361.0210.2016 107 3.3.90 39.00.00 Do Exercício
2019 2140 06.004 12.365.0270 2020 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercício
2019 2150 06.004. 1 2. 365.027 0.2020 103 3390390000 Do Exercício
2019 2160 06. 004. 1 2. 365.027 0.2020 104 3.3.90'39 00.00 Do Exercício
2019 2610 08.001 1 0.301.0320.2025 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2620 08.001. 1 0.301.0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

08.002. 1 0.304.0370.2030 494 3.3.90 39 00 00 Do Exercício2019 2980
2019 2985 08.002 1 0.304 0370.2030 497 3.3.90 39.00.00 Do Exercícro

2019 3070 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercícro

2019 3290 09.oo2.08.244.O400. 2033 0 3.3.90 39.00 00 Do Exercício
2019 3300 09.002.08.244.0400.2033 705 3 3 90 39.00.00 Do Exercício
2019 3310 09.002.08.244.0400 2033 725 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3320 09.002.o8.244.0400. 2033 727 3 3 90.39 00 00 Do Exercício
2019 3330 09.002.08.244.0400 2033 741 3.3.90 39.00.00 Do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL CI2

* NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 116/2019

DATA: 02105119

ASSUNTO: Licitação de brinquedos campanha de vacinação

Mediante autorização desta Secretaria Ívlunicipal de Saúde

solicito a abertura de licitação para contratação de empresa para locação

de brinquedos (conforme lista anexa), que serão usados na campanha de

vacinação contra poliomielite que irá acontecer no segundo semestre do

ano 2019 (data a definir). Ressaltamos que os brinquedos são usados

como estratégia para alcançarmos nossas metas.

lnformo que poderá ser usado o recurso da Vigilância em Saúde

Fonte de Recurso 494.

Atenciosamente,

A
Michele §Üãr* de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

AS
Recebido por

DataNome ta

Rua Antonio Joaquim Rodrigues n" 623, t(43 266 8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensb@vahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL ' l
NOVA SANTA BARBARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Código
do
produto/
seryiço

Descriçáo dô produto/serviço Unidad
ede

medida

Quantidade

1 7314 Cama elástica (locação, instalaçáo e operação) de
no mínimo 4,3 metros de diâmetro, para crianças
de alé 12 anos. Capacidade de até 3 crianças por
vez. Acompanhada de monitor para orientar as
crianças na utilização do brinquedo, por um
período de I horas.

UN 01

2 7316 Carrinho de algodão doce (locação, instalação e
operação), com material incluso, tais como: açúcar
e palitos e í (uma) pessoa servindo, por um
periodo de 8 horas.

UN 01

J 7317 Carrinho de pipoca (locação, instalação e
operaçáo) com material incluso, tais como: milho
de pipoca, sal, óleo e embalagens e 1 (uma)
pessoa servindo, por um período de 8 horas.

UN 02

4 7318 Piscina de bolinha inflável (locação, instalação e
operação) com dimensão minimas de 3 x 3 m.
Acompanhada de monitor para orientar as crianças
na utilização do brinquedo, por um período de 8
horas.

UN 02

Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 201 9

de Jesus
Secretá ria.Municipal de Saúde

Michedn.

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, A(43 266 8050) CNPJ n" 08.854.896/0001 -88 E-mail
saudensb@yahoo com br - Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes,222,Z (43132ffi.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60'

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, I (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - PaÍaná

'tcL lcL

N" l0l/2019

Data:08/0512019

04

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: SECRETARIA MT]NICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURÀ

P ARA: PRE FEITO M U NICIPAI-/DE PARTA MENTO DE LICITA o

ASSI.TNTO.. SOLICITA ABERTARA DE LICITAÇAO

Vimos através da presente solicitar a abertura de licitação visando a locação de

brinquedos para eventos nas escolas municipais, conforme planilha abaixo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

c co da Silva

Secretária Municipal de Educação, Espoíe e Cultura

Atenciosamente,

UN í01 fCama ensú ltocapo, instahçao e opercÉo) d€ no minimo 4,3 Ínetos de d6ÍÍEuo. para shnps rte

lalê 1 2 anos Capacidade de até 3 cÍiança: por vez Acompanhada de monitor para oíienhr as cflanças

lna utlizaçáo do brinquedo, porum periodo de I hoÍas.

7314

UN 052 EaÍi;ho de algodão doce (locaÊo, inslalaÉo e opeÍaÉo), com Ínalerial incluso, tab como: aglcaÍ e

lpalitos e I (umâ) pessoâ seNindo. poÍ um pedodo de I horâs
7316

UN 053 Ica

[ar
íinho de pipoca (locaÉo, inshhÉo e opeíaÊo) com maleúlinduso, lais coírp: milho de pipoca,

, ôleo e embalagens e 1 (uÍna) pessoa servindo, por um peÍiodo de 8 horas.
17

UN 06zs18 lFb".a de

homPantr
lnoras.

bolinha iníÉvel (locaÉo, insblaÉo e operdÉo)com dineflsto miniías de 3 r 3 m.

ada de monitor pard oÍienbí as cÍianças na utlEa@ do bÍiÍ4uedo, por um periodo de I
4

UN 04[oooga níárelg,gane 1bcãçâl, instalaÉo e opeÍaÉo

lÍneuos. laÍgura 3,50 npt6 e ahura 5 ínetros. Acompan

IutlzaÉo do bflnquedo, poÍ um periodo de I horas

)coín ÍÍEdidas miní'nas: coínpníÍenb 6.5

hada de Ínonibí para orienbr as q'hnças na
7322

ar.*"-
Recebido por:

Nome Assina

c?; 1 
ct' ,:)
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o
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA SANTA gÁReaRA
Seaetoria %.unicipaf f,e i.ssistêncit Sociat

c.N.P.J. N.o 't 9.560.789/000't 43

coRRESPoNoÊucn TNTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N. 049/2019

Para: Secretaria de Administração - Setor de LicitaçÕes
Data:1410512019

Assunto: Abertura de Licitação

Mediante autorização desta Secretaria Municipal, venho por meio deste

solícitar a Vossa Senhoria ABERTURA DE LICITAÇÃO para LoCAÇÃO DE

BRINQUEDOS para suprir as necessidades desta Secretaria.
Segue anexo lista com a relação dos brinquedos.

Atenciosamente,

tl5

v,'1. ,l-- -.L
Çiane fu[igues [a (ostal(on[o

Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Antonio Rosa de Almeida. 130 - Centro - CEP. 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

DataRec9bit6 ppr:

iqfu' )



íl/.ir Yl

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Secteuria %.unicipaf [e flssistência Socia[

c.N.P.J. N." 19.560.789/000.t 63

Rua Antonio Rosa de Almeida. 130 - Centro - CEP. 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

tre4
=_Codigo 

doÉ
piõdtu19=-ervr'É

rUnidadé:
dê.nidldá

guafiidade

1 7314 Cama elástica (locação, instalação e operação) de no minimo 4,3
metÍos de diâmetro, para crianças de até 12 anos. Capacidade de

até 3 crianças por vez. Acompanhada de monitor para orientar as

crianças na utilização do brinquedo, por um periodo de I horas.

UN 03

2 /J tb Caninho de algodáo doce (locaçá0, instalação e operação), com

material incluso, tais como: açúcar e palitos e 1 (uma) pessoa

servindo, por um periodo de I horas.

UN 03

3 7317 Caninho de pipoca (locação, instalação e operação)com matenal

incluso, tais como: milho de pipoca, sal, óleo e embalagens e 1

(uma) pessoa servindo, por um periodo de I horas.

UN 03

4 7318 Piscina de bolinha inflável (locação, instalação e operação)com
dimensão minimas de 3 x 3 m. Acompanhada de monitor para

orientar as cnanças na utilizaçáo do brinquedo, por um período de
I horas.

UN 03

5 7322 Tobogá inflável gigante (locação, instalação e opêração) mm
medidas minimas: compnmento 6,5 metros, Iargura 3,50 metros e
altura 5 metros. Acompanhada de monitor para orientar as cnanças

na utilização do brinquedo, por um período de I horas.

UN 03
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrcte rtreRrul

Nova Santa Bárbara, 1410512019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando o registro de
pÍeços eventual locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama
elástica, piscina de bolinha e tobogá inflável, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

,,hh,,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8 I 00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA í)fl

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊucre rureRu

Nova Santa Bárbara, 1410512019

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para locação de
carrinho de pipoca, máquina de algodáo doce, cama-elástica, piscina de
bolinha e tobogã inflável, conforme solicitaçôes das Secretarias Municipais,
anexas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine ns Lud dos Santos
etor de Lici oes

Recebido por:

Nome - t-<'''n wn AkurJ.\ Assinatura

Data /y,oír 2., 1

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, Il - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - ti Itaca nsb r- br - uqr'.nsb.pr.gov.br
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EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA.EPP
cNPJ 11.214.840/OOO1-73
Rua: João Henrique Jaqueta nolO,
Jardim dos Pioneiros
Email : paul_ozjr@hotmail.com
www.studioupcursos.com
Fone: (43) 991266165
Cornélio Procópio-Paraná

Á pnererrune uurrcrpAl DE NovA slrtl aÁnglRA:
Orçamento:

Cornélio Procópio, 15 de HAIO de 2019.
orçemento Válido por 30 dias;

PAULO ROBERTO ITI

GERENTE ADMI

I 7314 Cama elásúca (locaÉo, instalaÉo e operação) de no mínimo

4,3 metros de diâmetÍo, para criançâs de até 12 anos.

Capacidade de até 3 crianças por vez. Acompanhada de

monitor para orienlar as cdanças na uülizaÉo do bÍinquedo,
por um período de I horas.

UN 10 Rt 380,00 R$ s.8qr,oo

7316 Caninho de algodão doce (locáÉo, instala@o e operação),
com material incluso, tais mmo: açúcar e palitos e 1 (uma)
pessoa servindo, por um período de I horas.

UN 05 Rl /470,00 R3 2.350,0,0

3 7317 Caninho de pipoca (locaÉo, instalaÉo e operação) com
material incluso, tais como: milho de pipoca, sal, óleo e
embalagens e 1 (uma) pessoa servindo, por um perÍodo de I
horas.

UN 05 R3 ia7o,00 Ri2.350,00

4 7318 Piscina de bolinhe inflável (locaçáo, instalação e operaÉo)
com dimensão mínimas de 3 x 3 m. Acompânhada dê monitor
para oÍientar as crianças na utilização do brinquedo, por um
perlodo de 8 horas.

UN 05 R$ 380,00 R3 1.900,00

UN 04 Rg 950,00 R3 3.800,005 7322 Tobogã inflável gigante (locaÉo, instalaÉo e operação) com

medidas mínimas: comprimento 6,5 metros, largura 3,50
metros e alfura 5 metÍos. Acompanhada de monitor parâ

orientar as clianças na utilizaÉo do brinquedo, por um
período de I horas.

.E
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tEI icípio de Nova Santa Bárbara - 2018
Classifi cação por Fornecedor

Pregão 3.U20í8

ll í,Íoduio/sR (p ÚN P6ÍÉ Unfltio Pr.ço TotJ S.l

fo.nE lol: $te.l PIULO ROBERTO üOiERAúE CiPJ: llãtlrlÍÍLü-r, I.l..on.: 4qrlÚlas at ut: H.blll(do

R?.EnrrlÍ t tta'{ ítrro Robito fotlk

001 7314 Câm Bláslicâ (l6qb, iÉtc{áo o cr€í4ão) UN 1100 CIBS ricado PAU LO ROBERÍO M OREIRA

002 7316 CaÍrnho de Blg odâo ô.s (l6açâo. Élal8çáo e oçéíEção) UN 7,@ Clêslílcado PAU LO ROBERIO MOREIRA

(jm ÍrElsral rrcluso tâs cm. açGã o palit6 € 1 (um) rEs@ soÍtrndo Foí um púrot' (b 3 n âs

m3 tu17 CaírnrÉ dê p@ã (164áo,6lrdqb 6 @êí4to) IJN 6,m CL6srícãtr PAU LO ROBERÍO MOREIR^

cfr íEldrd rÉ160 lris cofu mltEé p@á. sd, óle ê ãíôdaO oG ê 1 (tm)p6s sdMÍno F. ú peÍi«rr ê S ls6
@4 7318 PiscrM de tdrÍtE rÍíád {l@4e rÉldâçà) e cpdáçà)) UN 10.m Clõsrlicá PAU LO ROBERÍO MOREIR^

ú dl]tcb midG de I x 3 m A.drpdrhdâ é lEld pdâ drdlã e crârÇ6 É ú'l'zaçá do tÍrrq'édo rü um p.íi.do ô a tus
m5 732 rot sàrniâ€lsEânl€(taaÇào rnsLrl4hocçeÍaÇà) rJN 3.c0 crass'r'cãrr PAU Lo RoBERT o M oREIRA

cm ÍEdd6 miri@ ryÍpriEnlo 6,5 ÍElrc, argura 3,50 Err6 € drúa 5 trElÍc A.úrEnhda ê ÍImlú par drúlâ. ó criânçâs MúilzaÇàodoú nqusdo, ts um psiodo de I hdas

306,00

45ê 00

462,@

G@

6ao,I»

r4.ã0.@

r4.@,00

3.355,m

3213m

2n2@

3@m

142!$,ín

Emr(t' rúr Ba'ro CnsrÉ lúit( Éssto 55191
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Ítem

6digo do
produto/se

Íviço

DescÍição do produto/serviço
Unidade ds

nedida
Quantidade

Preço I -
Studio Up

Preço ll -
GAE

rreço I -

'. Uttima

lrçllação -
::t.: :,^r^

Media de
preços

1 7314

Cama elástica (locaÇeo,

instalação e operação) de no

mínimo 4,3 metros de diâmetro,

para crianças de até 12 anos.

Capacidade de até 3 crianÇas por

vez. Acompanhada de monitor

para orientar as crianças na

utilrzação do brinquedo, por um

período de I horas.

UN 10 380 400 305 361,,6667

7316

Carrinho de algodâo doce

(locaçã0, instalaçáo e operação),

com material incluso, tais como:

açúcare palitos e 1 (uma) pessoa

servindo, por um período de 8

horas.

UN 5 470 500 459 47 6,1333

3 7317

Carrinho de pipoca (locaçâo,

instalaÇâo e operação) com

material incluso, tais como: milho

de pipoca, sal, óleo e embalagens

e 1 (uma) pessoa seNindo, por

um período de 8 horas.

UN 5 470 500 462 477 ,3333

7318

Piscina de bolinha inflável

(locaÇáo, instalação e operação)

com dimensão mínimas de 3 x 3

m. Acompanhada de monitoÍ para

orientar as crianÇas na utilização

do brinquedo, por um período de

8 horas.

UN 5 380 300 305 328,6667

2

4
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5 7322

Tobogã inÍlável gigante (locação,

instalaqeo e operaÇão) com

medidas mínimas: comprimenlo

6,5 metros, largura 3,50 metros e

altura 5 mekos. Acompanhada de

monitor para orientar as crianÇas

na utilização do brinquedo, por

um período de I horas.

UN 4 950 500 600 68 3,3 3 33

,t /1
)nrr.r rtL\ -
1 '*Daniela Corsi

Responsável pel

Nova Santa Bárbara, 04 de junho de 2019

i//a.'A-
Vicente

a Cotação



PREFEITURA I\íUNICI PAL 1{
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0410612019

De: Setor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual locação de carrinho de pipoca,
carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã
inflável.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para registro de preços para eventual locaçáo de carrinho
de pipoca, carrinho de algodáo doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã
inflável, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência
Social, num valor máximo previsto de R$ 22.522,08 (vinte e dois mil, quinhentos
e vinte e dois reais e oito centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk d Santos
Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 221. Centro. 8 43. 3266.8100. :.- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao,?nsb.pr'.gov.br' - swrr.nsb I'



PREFEITURA MUNICIPAL
15NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRNSPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 04106/2019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para registro de preços para eventual locação de carrinho de pipoca,
carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Esporte
e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência Social, num valor máximo previsto de R$
22.522,08 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 Manutenção do Departamento Municipal de Educação e

Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1590; 1600; 1610;
t620;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro:
12.365.0270.2020 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridic a;2140;2150;2160.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 Fundo Municipal de Saúde;

10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2610;2620;
002 Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.03 70.203 0 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 2980; 2985.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.03 80.2031 - Manutenção da Secretâria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3070;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3290; 3300; 3310;
3320;3330.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa ara, l0 de junho de 2019
Atenci en

Lauri de Sou i Campos
Contadora/CRC 5096/O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100. :l - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - * *rl.nsb.pr.gor'.br
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coRRESPoNDÊucta tNtenrul

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1010612019

Prczada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de
Assistência Social, solicitando o registro de preços para eventual locaÇão de carrinho dê
pipoca, carrinho-rlc algodãn rl.o,ce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável,
num valor máximo previsto de R$ 22.522,08 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois
reais e oito centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsáo orÇamentária através da dotação.

06 - Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e
EScoIaS;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1590; í 600;
16í0; í620;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro,
12.365.O27 0.2020 - Manutençáo do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro,
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica, 2140,2150;2160.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
í 0.301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2610;2620;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
í 0.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica; 2980; 2985.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3070;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social,
08.244.O4OO.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica, 3290; 3300;
33í0; 3320; 3330.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristina L tkd s Santos

Setor de Licitações

Rua WalfÍedo Bittencouí dc Momes. 222 - Cep. 86250-000 - l'one/FÀ\ (0.11) 326ó.8100 - C N.P.l. N." 95.561.08010001-60
E-mail: Iicilacao ii nsb-pr.qor.hr - Nova Santa Barbara - I)draná
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Nova Santa Bárbara, 2L de junho de 2019.

PARECER JURÍDICO NE 118/2019

Assunto: Processo Administrativo para Registro de Preços para eventual

locação de carrinhos de algodão doce, carrinho de pipoca, cama elástica,

piscina de bolinha, e, tobogã inflável.

Origem: Setor de Licitações

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, as solicitações da

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipalde Educação Esporte e

Cultura e da Secretaria Municipalde assistência Social, cujo objetivo seria o

Registro de Preços para eventual locação de carrinhos de algodão doce,

carrinho de pipoca, cama elástica, piscina de bolinha, e, tobogã inflável.

Após solicitação, foi encaminhado referido pedido ao setor de compras

para ser procedida cotações, para estimativa de valores de referência para

se chegar a média do valor máximo, com intuito de definir o procedimento

a ser adotado.

Ocorre que, quando da análise da solicitação por este Setor Jurídico, houve

decisão de requerer fosse devolvida a referida solicitação às respectivas

Secretarias, pois observou-se que com relação ao item Carrinho de Algodão

Doce, a qualse pede a locação, já houve em outro procedimento realizado,

pedido para aquisição de máquinas de algodão doce.

NOVA SANTA BARBARA t7
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Entende-se pois, principalmente pela situação financeira que esta

Administração vem enfrentando, que seria mais prudente verificar da

necessidade de ainda locar referido equipamento, quando já houve

solicitação de aquisição do mesmo pelas respectivas Secretarias, inclusive

já tendo algumas das referidas Secretarias realizado o pedido de entrega e

recebido a Máquina de Algodão Doce.

Diante do que, entende este Setor Jurídico, que seria mais prudente seja a

presente solicitação de locação devolvida às secretarias citadas, para que

revejam seus pedidos, inclusive com relação aos demais equipamentos.

Assim, que o Setor de Licitações devolva às Secretarias de origem para as

adequações necessárias, e que após retorne a este Setor jurídico para nova

análise.

Atenciosamente.

Carmen Cortez Wi lcken

Procuradoria Jurídica
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NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N" 166/2019

DATA:25106119

ASSUNTO: Licitação de brinquedos campanha de vacinação

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde solicito a

abertura de licitação para contrataçáo de empresa para locaçáo de brinquedos

(conforme lista anexa), que seráo usados na campanha de vacinação contra

poliomielite que irá acontecer no segundo semestre do ano 2019 (data a definir).

Ressaltamos que os brinquedos são usados como estratégia para alcançarmos nossas

metas.

lnformo que poderá ser usado o recurso da Vigilância em Saúde Fonte dê

Recurso 494.

Justifico que esta secretaria náo solicitou aquisiçáo de máquina de

algodão doce em outro procedimento licitatório. Para esta secretaria é viável a locação

dos equipamentos, devido o recurso ser destinado para o custeio das ações da

Vigilância em Saúde e possuir saldo suficiente para locaçâo o que náo prejudica

financeiramente a administração.

Atenciosamente,

Mich ares de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

( t7;LRecebido por
Data

n
tnatura

ú4/-).
Nome

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, 8(43 266 8050) CNPJ n" 08.854.896/0001-88 E-marl
saudensb@vahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Item Código
do
produto/
serviço

Descrição do produto/serviço Unidad
ede

medida

Quantidade

1 7314 Cama elástica (locação, instalaçáo e operaçáo) de
no mínimo 4,3 metros de diâmetro, para crianças
de alé 12 anos. Capacidade de até 3 crianças por
vez. Acompanhada de monitor para orientar as
crianças na utilização do brinquedo, por um
período de 8 horas.

UN 01

2 7316 Carrinho de algodão doce (locação, instalaçáo e
operação), com material incluso, tais como: açúcar
e palitos e 1 (uma) pessoa servindo, por um
período de B horas.

UN 01

7317 Carrinho de pipoca (locação, instalaçâo e
operaçáo) com material incluso, tais como: milho
de pipoca, sal, óleo e embalagens e 1 (uma)
pessoa servindo, por um período de I horas.

UN 02

4 7318 Piscina de bolinha inflável (locação, instalação e
operação) com dimensão mínimas de 3 x 3 m.
Acompanhada de monitor para orientar as crianças
na utilização do brinquedo, por um período de I
horas.

UN 02

Nova Santa Bárbara, 25 de junho de 20í9

n,A.J
Michele Schres de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Rua Antonio Joaquim Rodrigues n" 623, 8(43 266 8050) CNPJ n" 08.854.896/0001 -88 E-mail
saudensb@vahoo.com br - Nova Santa Bárbara - Parana
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Av.:WaffÍedo Bittencourt Moraes,222, t (43) 32ú.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000160

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, A (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educá@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BárbaÍa - Paraná

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: SECRETARU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTARA

N" 153/2019

Data:2810612019

ARA: PRE FEITO M UNICTPÁI/DEPARTAMENTO DE LICITA o

AS SUNTO.. ^SOr r Cr TA ABERTU RA DE Lr Cr rAÇÃO

Vimos através da presente solicitar a aberhra de licitação visando a locação de

brinquedos para eventos nas escolas municipais, conforme planilha abaixo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Cléide

I

MoieiraBranco da Silva

ç>^-.z,* Tzre[ t5Recebido por
Nome lna

UN 10I lCama àustiz 1toca6o, inslahÉo e operaÉo) de no miniÍro 4,3 meUos de d6írEuo, para cÍianças de

htê 12 anos. Capaci{jade de atÉ 3 cÍianças por vez Acompanhada de ÍÍpnitor pard orhnbr as cÍianças

lna utlizaÉo do btuquedo, poí um periodo de I tpras.

7314

UN 062 lPisqna de bolinha inf,avel (locaÉo. inslalaÉo e operaÉo) cDm diÍn€nsão miniÍÍEs de 3 x 3 m.

IAcompanhada de monitoÍ para odenbí ô cÍianças na uülizaÉo do bdnquedo, por um peÍiodo de E

Itroras.

7318

UN 043 lTobogã iníavelgiganb (locaÉo, insblâÉo e opetrÉo) coín ÍrEdilas minhas: coínpníEnb 6,5

lmeros, laÍgura 3.50 Ínebos e altutr 5 meuos. Acompanhada de ípnibr paG orienbr as gianFs na

lutilizaÉo do bÍúquedo, poÍ um periodo de I horas.

7322

Secretiíria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

I ':-;-.,
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Sereuria %.unicipat de fusístlncia Socitt

c.N.P.J. N.o í 9.560.7891000í63

Venho por meio desta, justificar a abertura de licitação para locação de

Garrinho de Algodão Doce, em Íazão, da Secretaria de Assistência Social não ter

adquirido a Máquina de Algodão Doce porque foi necessário utilizar o recurso que já

estava empenhado, para adquirir outros equipamentos permanentes, e, também,

porque o processo licitatório para Material Permanente já encerrou o prazo, náo

sendo possível, a compra da referida máquina. Por isso, se faz necessária a referida

licitação.

Atenciosamente,

/c- ( ,].-..
-fÀ.-,a' ./Ç,

o Çiane R"of,rigues [a CostaKonío
Secretária Municipal de Assistência Social

Avenida Walter Guimarães da Costa 512 - Centro - CEP. 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Brírbara-PR

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 083/2019

Para: Secretaria de Administração Data:0310712019

Assunto: Justificativa de abertura de licitação

Recebido por Data: tz/t l/t
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De: Setor dê Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0310712019

Ptezada Senhora,

lnformo que foi devolvrdo à Secretaria Munrcipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência Social as
solicitações para locaÇão de carrinho de pipoca, carnnho de algodão doce, cama elástica,
piscina de bolinha e tobogã inflável, e após reverem chegou-se a um valor máximo de R$
17 .753,78 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e orto centavos).

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai udi dos Santos

Setor de Licita oes

Rua Walfredo Iliftencourt de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (0J3 ) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 9i.561 .080/0001-60
E-mail: .!9i14ç3p11-p5§41gq=[ - No\a Sanla BarbaÍa - PâÍaná
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PARECER JURÍDtCO no- 728/2O19

Assunto: Contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão

doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável

Solicita nte: Departamento de Licitação

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para Contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão

doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável, conforme solicitação e

justificativa de diversas secretarias municipais.

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

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

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

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

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública...". Corroborando com isso, a Lei 8.666/93, mais conhecida como Lei de

Licitações.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser Ievada a

efeito pela modalidade, PREGÃO podendo ser procedida em sua forma eletrônica

ou presencial, conforme decisão administrativa, por se tratar de bem ou serviço

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

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos: Lei ns 10.520,

de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos

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

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
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providências. "Art. 1e Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

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

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

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

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."

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

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

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

crer no acerto e legalidade da escolha, veja: l) destina-se á aquisição de bens e

serviços comuns; ll) não há limites de valor estimado da contratação para que

possa ser adotada essa modalidade de licitação; lll) só admite o tipo de licitação

de menor preço; lV) concentra todos os atos em uma única sessão; V) conjuga

propostas e lances durante a sessão; Vl) possibilita a negociação entre o

pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço; Vll) é um procedimento

célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

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

preço gera economia financeira; b) desbu rocratiza ção do procedimento

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

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

comum, de produto ou serviço, cuja escolha pode ser feita tão somente com base

nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja eletrônico ou

presencial.
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Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

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

superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, L2 de julho de 201,9.

\/
L' a. t \-'l

caYáàn Lortez wilcken

Procuradora J u rídica
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municípal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PR"ESENCIAL t" 3512019, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contrataÇão de locação de
carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de
bolinha e tobogá inflável, normatização de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade
com a Lei Federal no 10.52O, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de
2l/0611993, Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de
08l08l2OOO, Deôreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OOO e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n' 080/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 281 OB I 2019

í,
tl

Art
Prefei

c Kondo
to Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, :< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LTCTTAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 3512019

Processo Administrativo n." 6212019

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce,
cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável.

Tipo: lVlenor Preço - Por Lote.

Z8

Recebimento dos
17t09t2019.

Envelopes: Até às 09h30min. do . dia

lnicio do Pregão: Dia 1710912019, às 10h00min.

Preço Máximo: R$ 17.753,78 (dezessete mil, setecentos e
cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lvlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siúo â
Rua Walfredo Bittencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.or.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2810812019

Marco io de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2018 ;s2\
I
É.

.]\j 3 -ea_'.: §

t -_-

s!i§a

\i tÇ:

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-mails - licitacaoír)nsb.pr.sov.br - u,rvw.nsb.pr.qov.br

J

Rua Walfredo Bimencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 1266.8100, :- - 86.250-000

l
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pnecÃo PRESENcTAL No 3s/2019 - sRp
Processo Administrativo n.' 6A 2019

Senhor licitante:

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

A falta de remêssa do presentê Recibo de Retirada do Edital eximê êste Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicaçóes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinêntes ao certame licitatório.

Marc nio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,'Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - nsb r v.br - u,ww.nsb.pr. gov.br

I
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N'35/20í9 - SRP
Processo Admin istrativo n." 621201 9

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de locação de carrinho de
pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razáo social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
ou pelo tel/ fax

, aos I t2019

Carimbo Padronizado da Empresa
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pRecÃo PRESENcIAL No 35/20í9 - SRP
Processo Administrativo n." 6212019

ItctreÇÃo ExcLUStvA pARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE UENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL íMEll lLc 147120141

ABERTURA oa lrcraçÃo

Abertura: Oia aTtogt2119, às 10h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 09h30min, do dia 1710912019.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitaçáo, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por lote, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação dos jtens

relacionados no ANEXO l: Contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de
algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inÍlável, em atendimento a

solícitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Assrstência Social, em conformidade com o disposto na Lei

Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14-l12014, Lei Federal n.' 10.52012002, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Deireto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

O4112009 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitaçóes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova. Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às '12:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. pr.qov. br ou através do site www. nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a aberlura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao(Ansb. or.oov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou
esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.qov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 1710912019, às í0h00min, no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n' 222, Bairo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

1. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAçAO
1.í. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):
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a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaÇão, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiçóes deste Edital e seus
Anexos.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compalível com o objeto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração'Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperaÇão judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definrção
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual contratação
de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodâo doce, cama elástica, piscina de
.bolinha e tobogâ inflável, cônforme especificado no ANEXO l, que integra o presente
Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, náo se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo alé realizar
licitação específrca para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei
no 8.666/93 e suas posteriores alteraçóes.

3.1

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR|A
. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
amentária:o

Dotações
Exêiç!Çi
Cirdá:ri,::.

de§É"t '
Ai',:.:.'..:. 

:'.:' t :...
despeç

Funaio_!9]:!.r.s-.Sl."mêlio',,

2019 í 590 06.002. 12.36í.0210.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1600 06.002.1 2.361.0210.2016 103 3 3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1610 06.002. 12.36í.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1620 06.002.12.361.0210.2016 107 3.3.90.39.00 00 Do ExercÍcio
2019 2140 06.004. 1 2. 365. 027 0.2020 U 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2150 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2160 06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2610 08. 001 . í 0. 301 . 0320.2025 0 3.3 90 39.00 00 Do Exercício
2019 2620 08. 00í . 1 0.301. 0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2980 08.002. 1 0.304.0370.2030 494 3390390000 Do Exercício
2019 2985 08.002. I 0.304.0370.2030 497 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mail lic itacaoú)nsb. pr'.gov.br - wwrv.nsb.pr.qol-.br
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2019 3070 09.001.08.244.0380 203'1 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 3290 09.002.08.244.0400 2033 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3300 09.002.o8.244.0400.2033 705 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 33í 0 09.002.o8.244.0400.2033 725 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3320 09.002.08.244.0400 2033 727 3 3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3330 09.002.08.244 0400 2033 741 3 3.90.39.00.00 Do Exercício

4. DAS IMPUGNAçOES AO EDITAL
4.1. As impugnaçóes ao presente edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias útêis anterior à

data fixada paru a rcalizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitànte.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razào
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico.
licitacao@ nsb. pr.qov. br
4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1 .3. Não sei'ão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.

4.í.4. Procedentes as razões da petiçáo de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE

5.1. Esta licitacão é exclusiva para paÉicipacâo de Microempres ÍME). Emoresas de
Peoueno Porte (EPP) e/ou Microempree ndedor lndividual ÍMEl). oualificadas como tais
nos termos do artiqo 3o da Lei Complementar n.o 12312OO6, com as alteracões da Lei
Comolementar n." 1 47 l2O1 4.

5.2, Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 11de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:
5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representaÇáo, no País, de pessoa jurídica com

sede no exterior;
5.2.3. De cujo capital participe pessoa fístca que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra.empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta globel

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei CompÍementar n.o 123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com

Íins lucrativos, desde que a receita brula giobal ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
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5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de credilo, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de tílulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar,
5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;
5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;
5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cLmulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

. 6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA OE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - CenlÍo, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 09h30min, do dia 17109120í9, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres.

6.2. Não será aceito. em oualouer hipóte Darticioacão de licitante retardatário.

34

a

ENVELOPE NO Oí . PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 35/2019. SRP

ENVELOPE N" 02 - HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 35/2019 . SRP

n do este a uele uea resentar os envelo sa ós o horári
Dara a entrêqa dos mêsmos, comprovado oor meio do Drotocolo da Prefeitura M. de

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessáo Pública, os documentos
necessários para a íormulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
rnerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO ou TERMO DE CREDENCIAMENTO, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o . Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidaÇão,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para

verificação dos poderes do outorgante.
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7.4. Caso o Licitente tenha Drêenchido os requisitos dos sub-itens anteriores. não
haverá necessidade de aDresentar cóoia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentaÇão, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos rnformados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

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

7.8. A não apresentação, incorreçáo do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestaÇão em nome da mesma na
sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. ConcluÍda a fase de credenciamento as licitantes deverâo entregar ao Pregoeiro a --{
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaraçáo de cumprimento dos reqursitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a

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

Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 123106, as MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaÇáo comprobatória
dessa condição, através dos seguintes documentos: ]
a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
b) Declaração comprobatória dê enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

7.1í. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessáo, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope I - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.í. Nos anexo6 deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo (Anexo l), o
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arquivo digital de proposta (Anêxo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

8.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçôes contidas no (Anexo lV) e,
obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando.

a) ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l)

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
g) Data e assinatura do proponente

8.4. A não aprêsentaçáo do arquivo digital (PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, ou
não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da
proposta;
8.4. í . A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que nâo sofra danos;
8.4.2. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.4.3. A proposta de preÇos deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nele devendo
estar computado, todas as despesas que inodam sobre o serviço as quais Íicarão a cargo da
íutura Beneficiária da Ata;
8.4.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especif icaçóes exigidas ;

8.4.5. O arquivo com a Proposta de Preçôs estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.or.oov. br na guia Licitaçôes/Pregôes, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.4.6. a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.4.7. Deverâ ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuçáo;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserya o direito de verificar
as iníormaçôes sobre a qualidade e característica dos serviços ofertados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deveráo estar inclusos os

encargos sociais e trabalhrstas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
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custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para
execução dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇAO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|LITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), os quais serão examinados pela Comissão de
Licitação.
9.'1 .1 . Quando o certificado/certidáo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaÇão fica condicionada à verificaçâo
da autenticidade pela lnternet ou .iunto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nomê do
licitante responsável pela execução dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2-2. Se o licitante responsável pela execuçáo dos serviços for à filial, todos os documentos
deveráo estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.'1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITÂÇÃO:
10.í. REGULÂRIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.'1.í. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
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 contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 1í da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, medrante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.í.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidáo Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na fornia da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
í0.1.5. Prova de rnscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de sltuação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
'10.1 .6. Prova de lnexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Posiliva com Efeito de Negativa (CNDT),
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nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de í943.

.I 0.2. DOCUMENTAçAO COMPLEMENTAR:
10.2. 1 . Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do aft. 7" -'''
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conÍorme o que disciplina o

inciso V do atl. 27 da Ler n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.2. Documento declarando que o ticitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.2.3. DeclaraÇão de inexistência de Íato superveniente impeditivo da habilitação,/
emitida pelo pioponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.2.4. Declatação de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelol
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

10.3. pARA COMPROVAÇÃO DA QUALTFTCAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:
10.3.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da
data marcada para início da disputa.

í0.4. pARA COMpROVAÇÃO DA QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA:

10.4.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 02 (dois) atestedos fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa em quantidades e prazo de entre§a quanto ao objeto da presente licitação. Não

serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

NOVA SANTA BARBARA

10.5. Ouanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
10.5.1 . Reconhecimento de Íirma, devendo o agente administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este
presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio
documento,
10.5.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade,
10.5.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo.

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

1O.7. A Íalta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitaÇão da licitante.

Nova Santa Bárbara. Paraná - ,F'- - E-mail- licitacaoúànsb.or.eov.br - www.nsb.pr. rov.br'
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10.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresenle alguma restrição.

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

10.8.2. A não-regularização da documentaÇão, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicaÇão das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já

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

'Í0.9. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

10.í0. A regularidade exigida por ocasião dá licitação deverá manter-se na vigência da Ata
de Registro de Preços.

,Ií. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES EJULGAMENTO
1'1.1. No dia, hora e local designados, neste edital, seráo recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local desrgnados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

1 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos Iicitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiçôes de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e

após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferêncta dos
lacres e protocolos.

íí.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à veriíicaÇão da sua conforrnidade com os requisitos estabelecidos neste

rnstrumento.

11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direilo de
participar da fase de lancês verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
ll
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1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaÇâo.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser supnda pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial,
1 '1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N'2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclâssificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unrtário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será reahzado sorteio
para determinaÇão da ordem de oferta dos lances.

11.9. No curso da Sessáo, denÍe as propostâs classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescenles, inferiores à
proposta de menor preço

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

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

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o

Pregão Presencial apresentado, o Pregoelro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.

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

í1.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verrficação do atendimento das condições de habilrtação
Íixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e
item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.
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11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 11.17.

11.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exrgências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbai§ pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

í'1.21. No caso de vício na documentaÇão de regularidade Íiscal da habilitaçáo apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo
Pregoeiro, sob a condiÇão de regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

1 í .22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaÇão previstos' neste Edital, a
licrtante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaçáo em situação
regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAçÃO OOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.26. No orazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante
declarada vencedora. deverá aDresentar s a Droposta com os valores dêvidamente

11.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os. trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo marcada para o

prosseguimento dos trabalhos-

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaÇão direta, porl3
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meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. 
^ 

licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intençáo de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaÉo.

í 1.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, ate a execução deÍinitiva dos serviços licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

. 12. DAADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.í. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, por
lote, desde que atendrdas às exigências de habilitação e especificações constantes deste
Edital.

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

í2.3. Após a declaração dos classificados e náo havendo manifestaÇão dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro ad,;udicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposiÇão de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá maniÍestar, motivadamente, a intenÇão de
recorrer, através do registro da síntese de suas razôes em ata, sendo que a falta de
manifestação iinediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicaÇão do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazóes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrenle, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisôes proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos

diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email

e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade

competente, devidamente informado, para apreciação e decisáo, no prazo de 3 (três) dias

úteis. 
14
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13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
www. nsb.pr.qov.br.

13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í4. DO REGISTRO DE PREçOS
í4.1. Após a homologação do resultado da licitaÇão e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos íornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
Íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregáo Presencial. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço ê condiçôes
da primeira colocada, sendo a execuÇão dos serviços nas condições previstas neste edital
e seus anexos.

14.3. A êfetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo

íornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preÇo registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraçôes,
obedecidas às disposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitaÇáo, dentre outros cntérios, a PreÍeilura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

í4.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferenctal

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame Iicitatório.

í 4.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 1 5

l5
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(quinze) dias. Nesse periodo é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisáo de preÇos.

15. DA VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 ldozel meses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

í6. DO CONTRATO
í6.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 2í de junho de 1993, passando a substituÍ-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços,

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classificado para o item náo apresentar situação regular quando da emissão da

Nota de Empenho, ou recusár-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro

licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas

condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuÍzo da

aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

í7. DO PAGAMENTO
17 .1 . Em até 30 (trinta) dias após a prestaÇão dos serviços, 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 contribuiÇóes sociais previstas nas alíneas "a",

"b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituiÇão, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceirõs e

Certificado de Regularidade de SituaÇáo junto ao FGTS.

17.2. Deveá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

17.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizaÇóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.
17.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação íinanceira, sem que isso gere drreito a reajustamento de preços ou a

correção monefária.
í8. DO VALOR

1 8.1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ 17.753,78 (dezessete mil,
setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme Anexo l-
Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei

8.666/93.

Nova Santa Bárbara. Paraná-E-E-mail - lic itacaoíZDnsb.pr. sov. br - surv.nsb r r,. br
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í9. DAS sluçôes ADMtNtsrRATtvAs
19.í. Aos proponentes que enseJarem o retardamento da execuçâo do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e náo assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaraçáo falsa ou cometerem fraude fiscal, poderáo ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguinles sanções, a
critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à AdministraÇão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 1Oo/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecuçáo total ou parcial das obrigaÇões assumidas.
V - Suspensão temporária do drreito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovrda a reabilitação perante a Autondade que aplicou a
penalidade.
Vl - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇáo Pública.
19.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intimaÇão do ato.
19.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atrâso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

19.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarrelaÍ,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanÇões:
| - Advertência;
ll - Multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do 1.o

colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento jncompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contratação, alem do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados ofi cialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de íornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

19.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
19.6. A aplicação das sançóes previstas neste Edital náo exclui a possibilidade de aplicaçáo

de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

20. DAS DTSPOSTÇOES FTNATS

20. 1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

20.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste

45
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edital, para a entrega dos envelopes e Sessáo Pública do Pregão Presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

20.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenÇáo de recorrer.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

20.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

20.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes farão constar em sua documentaÇão: endereço, número de fax e telefone, bem

como o nome da pessoa indicada para contatos.

20.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação,
b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art. 2'l da Lei

8 666/93.
21. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

21.1. ANEXO I - Termo de Referência;
2'1.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

21.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

21.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

21.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

21.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
2í.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
2í.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

21.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento;
2'1 . í 0. ANEXO X - Modelo Declaraçáo de Não Parentesco;

21 . í í . ANEXO Xl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte;

2í.12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços.

22. DO FORO

22.1 . Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - Pr., com renúnciã de

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

oriundas desta licitação.
I Nova Santa Bárbara, 281O8t2019.
j
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Marco_An tônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

br
L^

elae uoretra Branco a ilva
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

.\t)h1
Michele SoarLs de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

) t ,<-k-
Gi*iê Rôdiiguea da costa Kondo

Secretâria Municipal de Assistência Social
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PREGÃO PRESENCIAL NO 35/2019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto e Valor Máximo

í.í A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contretação de
locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de
bolinha e tobogã inflável, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de
Assistência Social, conforme especificaçôes e quantitativos abaixo relacionados.

1.2 O valor máximo global e de - R$ 17.753,78 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e
três reais e setenta e oito centavos).

ESPECTFTCAçÓES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTTMADO:

Lote: 1 - Lote 001

Item, có.diss

9-s.:.t
Produto
/sérviço

Nome. do:prodúo/serviÇo Quantidade Unidade Prgço
máiimo

Preçq
máximo
total '

1 7314 Cama elástica (locaçáo, instalação e
operação) de no mínimo 4,3 metros
de diâmetro, para crianças de alé 12
anos. Capacidade de até 3 crianças
por vez. Acompanhada de monitor
para orientar as crianças na
utilização do brinquedo, por um
período de 8 horas.

14,00 UN 361,66 5 063,24

2 7316 Carrinho de algodáo doce (locação,
instalaçáo e operação), com material
incluso, tais como. açúcar e palitos e
1 (uma) pessoa servindo, por üm
período de I horas.

4,00 UN 476,33 1.905,32

J 7317 Carrinho de pipoca (locação,
instalação e operação) com material
incluso, tais como: milho de pipoca,
sal, óleo e embalagens e 1 (uma)
pessoa servindo, por um período de
8 horas.

5,00 UN 477,33 2 386,65

4 7318 Piscina de bolinha inflável (locaÇão,
instalação e operação) com
dimensão mínimas de 3 x 3 m.
Acompanhada de monitor para
orientar as crianças na utilizaçáo do
brinquedo, por um período de I
horas.

1 1,00 UN 328,66 3.615,26

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - lic itacaoírD nsb.or. sor'.br - u,wrv.nsb r ov.br
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2. DAS ESpECtFTCAÇOES GERATS DOS BRTNQUEDOS

2. í . Os brinquedos solicitados deverão ser instalados nos locais a serem indicados pela
Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.2. Os brinquedos deverão ser instados com antecedência mínima de 01(uma) hora antes
do início do evento.

2.3. As Secretarias solicitantes farão o agendamento prévio, com no mínimo .15 (quinze) dias
de antecedência, informando o tempo de permanência e o horário de desmontagem.

2.4. Ficará sob inteira responsabilidade da Beneficiária da Ata o transporte, montagem,
desmontagem e guarda dos brinquedos, não se responsabilizando a PREFEITURA por
qualquer ônus.

2.5. Os brinquedos deverão possuir sistema de amarração e ancoramento no solo, evitando
o deslocamento dos mesmos, quando da incidência de vento e chuvas.

2.6. Os brinquedos serão instalados em conformidade com as normas aprovadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais legislaçóes aplicáveis à

matéria.

2.7. A Beneficiáriâ da Ata deverá adotar medidas preventivas de modo a evitar danos
materiais e/ou pessoais a seus funcionários, usuários, terceiros e ao público em geral,

ficando ainda responsável única e exclusivamente por qualquer indenizaÇão ou ônus,
incidentes na realizaçáo dos serviços, isentando-se PREFEITURA.

2.8. A Bêneficiária da Ata deverá aplicar todos os esforços, recursos humanos e materiais
para a manutenção do pleno sucesso do evento, assumindo todos os custos, impostos,

taxas, emolumentos e encargos trabalhistas, prevrdenciários e fiscais, que, direta ou

indiretamente incidam na realizaçáo dos serviços.

2.9. Todos os brinquedos a serem instalados, deveráo ser acompanhados de um monitor

durante o seu funcionamento, que deverá zelar pela segurança dos usuários e coordenar a
utilizaÇão dos mesmos 

3. TNF.RMAÇíôES ADrcroNArs
3.í Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estaráo dispostas no Edital

de Licitação.
21

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, »< - 86.250-000
li

5 7322 Tobogã inflável gigante (locaÇão,
instalação e operação) com medidas
mínimas: comprimento 6,5 metros,
largura 3,50 metros e altura 5
metros. Acompanhada de monitor
para orientar as crianÇas na
ulilizaçáo do brinquedo, por um
período de I horas.

7,00 UN 683,33 4.783,31

TOTAL 17.753,78
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ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'35/20í9
ANEXO II _ ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arqurvo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP3520í g_ANEXO2_ARQUIVO Olc|TAL DE PROPOSTA.esI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@n sb-or.sov.bl - u.\r'w.nsb r ov. br
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ANEXO il

5 1

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 35/20í9

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADoR UTILIzAoo PARA MoNTAR pnecÃo

Nova Santa Bárbara. Paraná - -E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br

23

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8 100. :r - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
q9

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 35/20í9

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
pÍeenchrmento das mesmas. Na página oficial do Município (www. nsb.pr.qov. br), clique no
link Licitaçôes.

qEêl lF 
^q 

TEt Àe ÂFtÁtYô aôirô FYtrirpr ô§ DÂpÂ À FCIF i' SFêt llnôq.

Após clique na modalidade licitatória desêiada e escolha o processo/objeto pretendido e
assim visualizar as principais informações rêferentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

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

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF
com o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 35/20í9.pdf, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZAOO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP35201g_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.êSI, entre
outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto supenor direito e localize o arquivo

PP3520íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Serão liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

I
t
T

I
I

I
Sl s,'i,

Sat!, lO d. r.^.'ro d. 2o14

L.* i p,"a.tSr9.rrç""

R> EmirÉo dc 9óFôrr.
Arquivo d6 Píoposl.

Equrpl.ôo t.1êm.r - ww.êquiplôôo,.oó-b
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iã.rr@JrqC

Y \PF*€l,l ÂNEXO2 ÂFQúIVO DIGITÂL DE PFOmSÍA êsl

Prâ|.'lú. Múi:p{i .râ ltiúã

iÍodags/qqvtEs! i

sat.,10 d. J.ô.iro d.2ol,r

2Or3 Piê!Éo PÍê€rcid

il+ lrFrhí Faô.rà
Equipl.no S':t.m.t - wwg,.quiplàno.coo.br

0@o53

002
oo3

EÍANOL COMUM
EASOLINÂ COMUM
DIESELS]O

133172,O4)
267 r 69_60

35 Í)00_oo

-ri IIJ s*

Clique no botão
janela:

S Dados do lornecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

_àodcróo'ÀÉ

'...L=

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botáo sJ lepresenlanle

os campos com (-) são de

e abrirá a janeia.

[:=L--tld;rf

)

'càmpôJ obrgôrd'ôs +{ tLl t-r*

Após o preenchimênto dos campos, |"IUE!99 1!9_ ,t campos com (.) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão In t"*'' e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

5p quôúo socieláio para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a

6 oaa"" a"t-*.a".

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail- lic itacao@nsb.or.gov.br - rvrvrv nsb pr'gov bt
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Têlêíon. dô côhtàdôr

Íli Ee"'E

i/D ú,d

Númêro' Comelêmcnro

UF ' CEP'

Dátà do réqsto " NúuÉo do rêgst'o.T iEE de cdgo ou l6çao'

'."-p.' iúiie.t"""'

Preencha os dados, náo esquecendo que os campos com * são obrigatónos. Após

7
preencher, clique em I. para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

B
em Os campos Íicaráo limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

E g'a'"

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

O EÍi$âo dê

@ o"a* ao l"n"""ao, il.t lmHiÍiÍ plop(IslãÚ Eravar proposta F s,,a

Scrtà, 10 dc ianaro de201{ Équiplano Si5têmàr - rÀ1xw.Équiplàno..om.br vefiào:1J.]8

€

Loles PÍoddos,lsà

DIESEL SlO

Tbo da apuração

Po Ldê

Píeço Máximo

133 7?2.00

267169.60

35 000 00

Y \PP«01 4_ANEXú 2_AB 0lJ lvo D lG ITAL 0 E PBo P0 5 TA. esl

Entidàde

Preleiúô Mr»icip€l dê lbiFrã

H! LicitàÇão Exercicio ModôHàd€

0UII53 Zl13 Pregão Presenciêi

001

002

m3

Nomê do Lole

ETANOL COMUM

GASOLINA COI"{UM
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Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá â tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contrataçôes de serviços) e o preÇo unitário de cada
produto.
'ti r-i'*" ac

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravarproposta

fl §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a Janela

I^ío.m.tiôn

Édeh8

))

tO 3l:r;l*;lt;á!il :f,Y""-^NEXor-aRQUIVo

t-o:t I

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

lmprimir proposta: $) lrnprimit ptoposta

Para fechar o programa, clique no botáo F sui,

ATENçAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP35201g_ANEXO2_ARQUIVO OIGITAL DE PROPOSTA.esI") no PEN DRIVE, o qual
será apresêntado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato

com o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-81 14 ou no e-mail licitacao(Ansb.pr.qov.br

fJ Oo* aolo.reacr +) lnpíiÉ píoFíà

PÍê(o Totôl do Lotel

.tl.p-!r

0,00

Íeíça, 14 d. JànêiÍo dêà14 Vcrlào:1J.3,8

G

Loaes

=l

i nt*ú E,ou. gopsu'

Équipldno tícrnnr - www.Équiplano.com,br

Tpo dô +ràção

Qld€ Unri

r.00 uN

1-Ú UN

PÍeço lln Mêr. Marcê

r 0.000_00

25.@0.00

0_00 0.00- 
o-oo

Y \PCC<014_ANEXo2_AX0Ulvo DIGITAL DE PH0P0SÍA esl

Eíürdade

PíeíerLüa MúEipôl de lhipoíã

N! Licit4ão Eíeícício Modàldàde

0üXEl 2013 Presão P'êserÉiôl

001 orEsEL st0
002 DTESEL S.10
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presêncial No 35/20'19 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito
no

no. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .

conforme exigido pelo

2002.

no CNPJ
or intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
..., declara que "ÁÍende Plenamente" aos requisitos de HabilitaÇão,
inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

oecuRaÇÃo euANTo Ao cuMpRtMENro Às NoRMAS RELATIvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7", tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial N' 35/2019 - SRP

Prezados Senhores

A empresa

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no_ e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

inscrita no CNPJ sob no

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao nsb v.br - rvrrrr'. n s b. o r. qo v. br
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ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial N' 35/2019 - SRP

A (empresa)................ estabelecida na

.., no ..............., inscrita no

CNPJ sob no . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 35/2019 -

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rv$,rr,. nsb or.sov.br
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ANEXO Vilt

DECLARAÇAO DE FATOS tMPED|T|VOS

Pregão Presencial No 35/2019 - SRP

A (empresa)........... estabelécida
na...................... no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação ínstaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 35/20í9 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-rnail- licitacao,2nsb v.br - srvrv.nsb or.gov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N" 35/20í 9 - SRP

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

repreSentadapelo(a)Sr.(a)-'cREDENclAo(a)Sr.(a)-
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
em licitaÇão na modalidade Pregão Presencial N" 35/20'19 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão
doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável, podendo formular lances,
negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

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

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

c) Documento de ldentificação;

32

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pt.gov.br - umrv nsb pr.gov.br



PREFEITURA I,/4UNlCl PAL

inscrita no CNPJ sob
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* NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregâo Presencial No 35/20í9 - SRP

_(nome da empresa)
ono , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no -'- 

-, 

DECLÂRA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial N' 35/20í9, 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 tercetro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licrtaçóes do Munlcípio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

JJ
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PAPEL TIMBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
. (Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DEcLARAÇÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo MtcRoEMpREsA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 35/2019

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG
CPF

Assinatura
Nome àompleto

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

Nova Santa Bárbara- Paraná - tr - E-mail- licitacao,2r or'.br - 'n,tt'tv.ns r,. br'
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l* NOVA SANTA BARBARA E3

ESTADO DO PARANA

ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N'35/20í9 - PMNSB

O UUtttCíptO DE NOVA Slt{te AÁnAARA, com persona dade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Preíeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N"
10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 04112009 do dia 0410912009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial No 35/20í9 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para evenlual contrataçáo de empresa para eventual
contrataÇão de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica,
piscina de bolinha e tobogã inflável, conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direrto privado, inscrita no
CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEF{EPRESENTANTE>, inscrlto no CPF sob nO,

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denomrnada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preÇos,

os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preÇos, o registro de preços para eventual
contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama
elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável, conforme especificado no ANEXO l, que

integra o Edital de Pregâo Presencial No 35/20í 9 - PMNSB, independentemente de

transcrlção. O Órgão Gerenciador náo se obriga a contratar os serviços relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar
licitação específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei

no 8.666/93, reafirmada no art. 7o, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS. CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA UGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oíicial do Município de Nova Santa Bárbara.
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAçÂO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correráo por conta da seguinte dotaÇão
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

ct-Áusull eutNTA - DA vALIDADE Dos pREÇos
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de '12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitaçâo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenizaçáo de qualquer especie às empresas beneficiárias, ou, canêelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Admrnistração.
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência:
- quando não restarem fornecedores regrstrados,
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermedio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do objeto. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preÇos registrados deverá ser íormulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço regiskado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condiçáo de habilitaÇão ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçóes decorrentes desta Ata de Registro de PreÇos;

- não comparecer ou se recusar a retirar, ôo prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes
.estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A

comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente .ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E: - E-mail licitacao,Znsb.pr.gor'. br - u u'rv.rtsb.Dr.gov.br
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cLÁUSULA sÉflMA - DAs oBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especificaçôes descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecidó e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execuçáo inadequada. Manter-se
regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento.
A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis
e comerciais resultantes da contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificaçôes constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

CLÁUSULA NoNA - DA AUToRIzAÇÃo PARA ExEcUÇÃo DoS SERVIÇoS E

EMISSÃO DAS AUTORTZAÇÕES DE EXECUÇÃO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgáo Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificaÇão ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉGIMA - DA PRESTAÇÃo DoS SERVIÇoS.
Os brinquedos solicitados deverão ser instalados nos locais a serem indicados pela

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os brinquedos deverão ser instados com antecedência mínima de 01(uma) hora antes do
início do evento.
As Secretarias solicitantes farão o agendamento prévio, com no mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência, informando o tempo de permanência e o horário de desmontagem.
Ficará sob inteira responsabilidade da Beneficiária da Ata o transporte, montagem,
desmontagem e guardâ dos brinquedos, não se responsabilizando a PREFEITURA por
qualquer ônus.

Os brinquedos deverão possuir sistema de amarração e ancoramento no solo, evitando o

deslocamento dos mesmos, quando da incidência de vento e chuvas.
Os brinquedos serão instalados em conformidade com as normas aprovadas pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais legislações aplicáveis à

matéria.
A Beneficiária da Ata deverá adotar medidas preventivas de modo a evitar danos materiais
e/ou pessoais a seus funcionários, usuários, terceiros e ao público em geral, ficando ainda
responsável única e exclusivamente por qualquer indenização ou ônus, incidentes na

realização dos serviços, isentando-se PREFEITURA.
A Beneficiária da Ata deverá aplicar todos os esforÇos, recursos humanos e materiais para a

31

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E-- E-rnail - licitacaoúDnsb.pr'.gov.br' - b r ov. br



PREFEITURA IVIUNICI PAL
íi :t

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

manutenção do pleno sucesso do evento, assumindo todos os custos, tmpostos, taxas,
emolumentos e encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, que, direta ou indiretamenle
incidam na realização dos serviços.
Todos os brinquedos a serem instalados, deverão ser acompanhados de um.monitor duranle
o seu funcionamento, que deverá zelar pela seguranÇa dos usuários e coordenar a utilização
dos mesmos.

CLÁUSULA oÉc|MA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

Em até 30 (trinta) dias após a prestaÇão dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federàl 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 relatrvos às contribuiÇões sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágraÍo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiÇões instituídas a

título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prazo paê o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N" da conla bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregâo
Presencial n' 35/20'19 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reejustamento de preços ou a correção monetárra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as

especificações constantes do presente Edital'e Anexos, bem como da respectiva proposta,

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviÇos nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefertura, durante a execução dos

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

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuçáo da ata todas as condições de habilitaçáo e qualificação

exigidas na licitação

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigaÇóes assumidas pelo fornecedor no momento

da execução da Ata de Registro de Preços, sem justiíicativa aceita pelo órgão ou entidade

usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanÇões:
o Advertência;

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - Ii itacaoíàusb r r ov.br
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. Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do
1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 1Oo/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direitó de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicaçáo das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçâo do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administraçáo.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançóes cabívêis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraÇões.

Consrderar-se-á justiflcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água,

d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviÇos com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaÇóes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrêntes de outros serviÇos e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes inslrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item náo apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual pÍazo e nas mesmas

condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicaÇão das sanções cabiveis previstas nedte Edital.

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Ç - E-mai I - I icitacaoíi nsb.pr. !.ror'. br - u'rvrv.nsb r or'.br
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. DAS DISPOSIÇOES FINAIS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 35/20í9 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observància das disposrçóes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1 993 e demais legislaçóes pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foio da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaÇão.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

seÍá assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n"... .....

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

+

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rr rr l'.nsb.pr.gor'.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PAR}NA

PORTARIA N' ()8()/2018

O PREFEITO MI,NICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ, Tesolve, no
uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.l" - A Comissão de Pregão, composta pelos segu rtcs membros

- Pregoeiro: Merco Àhtônio qe Assis Nunes CIIRG no 13.3t5.069-2SSP/PR;
- Suplente: Mônica Mâriâ Proênçr Maúins da Conceisâo CI/RG no

10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz da Sllva CI RG n" 7.224.894-5 SSP,{PR:

- Suplente: Mariâ José Rezende - CI/I{G no 9.170.714-4 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Polliny Simere Sotto - CURG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Maria de Fátima Ribeiro da Mata - CLRG no 3.609.203-3.

Art. 2'- Esta portâria enlra em vigor nesta dala, revogadas as disposições cm

conlmno

Novâ Sanlâ Bárbara, 03 de outubro de 2.018

rlc o

to MunicipÂl

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bincncoun de Momcs D'222, Ccntro, a 43. )266.1222,8 - 86.250-000 - Nova SanIâ
Bárbam, Paraná - tr - E.mail liciracaoíànsb.pr soy.br - Site - !!y_!§h.!rep]Lbr

Novâ Santa Bárbara, Paraná - .tr- - E-mail cl nsb t- b t ov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2810812019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro
de preço do Pregão Presencial n' 35i2019, cujo objeto é o registro de preços para
eventual contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodáo doce,
cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666i93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai e Cristin ditk d s Santos
or de Licitaçõe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 1i. 1266.8100 E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacaoonsb.or.gov.br - t'wrr'.nsb,pr-eaya[
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Ad m i n istrativo np 062 / 2019

Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de locação de

carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de

bolinha e tobogã inflável.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO NE L78I2OT9

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

licitatório Pregão Presencial ns 035/2019, o qualtem por objeto o Registro

de Preço para eventual contratação de locação de carrinho de pipoca,

carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã

inflável, conforme solicitado pela Secretaria de Saúde, Assistência Social e

Educação, Esporte e Cultura.

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

Decreto 6e 5.45O|2OOS [pora pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiaríamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne tO.52O12OO2, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

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

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

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

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso ldeste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

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

pelo órgão ou entídade promotora da licitação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

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

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

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

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

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

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

pela Administração.

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

um volume, contendo a solicitação das secretarias municipais, após o

departamento competente procedeu a pesquisa de preços, a fim de

formar diante do que determina a legislação parâmetros para compor os

preços máximos da locação pretendida e da despesa total a ser

provisionada, o setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer

frente a mesma, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a

modalidade a ser adotada, no caso pregão na forma presencial e
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finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboração do edital convocatório.

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

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne 10.520/2002, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamênte, a Lei ns 8.666/93.

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

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatórío, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Ju ríd ica.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne 1O.48OI2OO2, c/c o

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

de análise da Procuradoria os elementos técnícos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Admínistração Direta Munícipal.

E o pa rece r

Nova Santa Bárbara, 28 de agosto de 2019.

Atenciosamente

\-- I
Carmen Cortez Wilcken

Procuradorq J u ríd ica
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Detalhes processo licitatório

Entidàde Ex€c!tora MUNICipIO DE iJOVÂ SÂNTa BÁRBARÁ

Anol 2019

No Lcitação/dispensa/rnexrgrbihdader 35

l'lorjalidade- pregão

NúflEro edrÉ1, P,ocesso' 62/201q

TCEPR

InstrtLlÉo Frnanceira

Contiaio de Emprâtrmo

Foima de Avaliçào

DotaÉo Oíçamentána'

Píeço íÉx ÍrolReíerêic,à dÉ píeço -

iis.

Data de Lan?mênto do Edttàl

06002123ói02r02c1ó339C390000

tt./53,14

28l08/2019

17l09/2019r Cata da Abertura das ProÊlstas

l

INOVA Data da Abertura das Píopostas
I

Dêrà Regrstro

Data Regisüo

InÍorm.çóc3 G.r.r!-

l0/08t2019

PeÍcentuêlde parr. pado: ô.00

.cu6ot Provêniêntê. dê o19.nl5mo. lnl.rn.cionair/múltilâtêr.13 d..radl

Vq!t{

DesaÍição Resumidã do obleto' Reg strD de presos parà eyêntuàl contrataçào de locôçãc de carnnho de prpora,

caÍrnho de àlgodão .jo.e/ cama elásttra, prsc nâ de bclrnhã e tob.gá tnflâvel

Srm

Não

Nâo

Não

Dala Cancelamento

CPF: a271512954 í@ggD

Data de Lançônrento do Edital

Dala da Ab€íturê ías Propostas

Há llens excluslos oara EPP/l'1E)

Há côtê dê participação paíê EPPII'1E?

Ííêtn-5€ de obra com exrqêncrâ de srbconrraÉção de EPPlllE?

Há pÍioridade pêra àqursrçôes de nncroempiesas rêgionais ou lc,carsr

httpsi//servicos.tce.pr.gov.br/TCEPfu MunicipaUAMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1tl
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPBENSA OFICIAL -
Lel n" 660, de 02 de âb l
de 2013.

Edição N" 1555 - Nova Santá Bárbara, Paraná. Sexta-Íeira, 30 de AGOSTO dê 2019.

l.Ato6 do Poder Erecutivo
AVISO DE LICITA

PREGÀo ELETRôN|Co N" 34/2019

Objeto: Aquisiçáo de equipamentos.hospitálares, êquipamentos de informática, móveis, materiais de entermagem, maleriais odohlológicos e outÍos, para suprir
as necessidades da Secretaria Municipalde Saúde.

Tlpo: Menor preço, por ilem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 03i09i2019 às 07h59min do dia l9/09/2019.
ABEIITURA DAS-PROPOSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia '19/09/20'19.

ll ) DA SESSÂo DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 08h30min do dia 19/09/2019.

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentiíicado no link - licitaçóes"
PíeÇo máximor R$ 149.349,55 (cento e quarenta e nove mil, trezenlos e quarenta ê nove .eais ê cinquenta ê cinco centavos).
lnÍormacões Comolemêntarês: poderão ser obtrdas em horário de expedrente na Preleilura Municipal de Nova Santa BárbaÍa, silo à Rua Walfredo Biltencourt de Moraes no

222 pelo lone: 43-3266-8100, por Email: licrtacao@nsb.or.qov br ou pelo srte Ely_lgmljglDl

NovaSanla BárbaÍa, 28/08/2019.

Marco Àhtônio de Assis Nune6

Pregoeiro

---!ú.{ia+408 
?01

Z Avrí, DÉIrcrTÀç \
P RP

Objêtoi Registro de preços para êvêntua I conlÍalaçáo de locaçáo de nho dê pipoca, caninho dê algodão doce, cama êláslica, piscina dê bolinha ê lobogã inflável

Tipo: MenoÍ pÍeÇo, por lolê.

Recebimenlo dos Envelop€s: Até às 09h30min do dia 17109/20'19.

lnício do Pregáo: Dia 17/09/2019, às 10h00min.
Preço máximo: Rl 17.753,78 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e tÍês reais e setenta e oito cêntavos).

hflIEif0g§.]ilElhEmftle§: poderão ser obtidas em horáno de expedrente na PÍeíeituÍa Munropal de Nova Santa BárbaÍa, sito à Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraes no

222, pelo Íoner 43.326H100, por Email: I crlacao(ônsb.pr oov br ou pelo sile !ü44.!!U!LqqLU

Nova Santa Bárbara, 28/08/2019.

Maíco Antônio de Assis Nunes
Pregoelro

Portaria o'080/2018

P

coNcEssÃo DE DtÁRtA N" 2222019

0 Prefeito do Município de Nova Sanla Bárbara, Estado do PaÍaná, usando das atÍibuiÉes que lhe são conÍeridas poÍ Ler, tendo em vista as Leis Municipars no

809/2016 e no 893/2018, bem como, lnslruÇoes Normativas do Tribunal de Contâs do Estado do Paraná. CONCEDE DlÁRlA(S). como segue

Seívidor:
Cargo:
Secretaria/DepartameÍlo
Valor (Ri):
Destino:
objetivo da Viagem:

Data dD Pagamento
No do Pagamento:

nD+lq uaolLerÂ cmoCiso FERRETRÂ
DIREÍORÂ
EDUCÂçÃ0
R3150,00
FOZ DO IGUAçU.PR ,
SOLICITAçAO OE DüARIA A PROFESSORÁ E OIRETORÁ AOELIA MADALETA CARDOSO FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS

c0M ALTMENÍAçÃo, EM vrÁGEM Nos DrÂs 02,03 E 04 oE sEÍE BRo DE 20'19, pARÂ pARTtctpAR Do EVE To DE FoRMAçÁo
soBRE o REFERENCTAL cuRRtcuLÂR 0o PARÂNA.EDUCÂÇÃo TNFANT|L E ENstNo FUNDAMENTAL ANos tNtctÂts euE
AcoNTEcERÂ NA ctDAor oe ro2 oo toulcu.
30i08i20't9
6455/2019

ERIC KONDO

PÍeíeito Municipal

ll- Atos do Podêr Lgglôlâtivo

Não há plblicaçoes paÍa a presente data

Ul- Publicidadê

Náo há publicações para a presente data

DiáÍio Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Buã:Walkêdo Brnencoun de Moraes n'222 - Cênúo

Fonei Fat (43) 3266,8100
E'marl: dianooÍciâl@nsb.pÍ gov bí

pmnsb@nsb.pÍ.gov bÍ

o@mênro assÍEdo pq C€ídEio O€[r] - Nôva Sanra
Bártiara PrôÍeiuÉ rÁrftrpal 9555r030q)016O-ÂC SEBÁSÀ-
Sla di.nlr!êdá é C@núL ó.íb quo voal@ado ãravês do
9tê h o://*wnrb r.ro br/mn.ípHr.aooldierihhõàt.ôíln.
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Parantpoema

84152l2019

3415&2019

DE PREGAO PRESENCIAL DE PRE
N'032/2019- COM REGISIRO DE PRECOS

r2109/2019 0ATA AEERTURA: AS 0830 HORÂS DO DIA

OBJETO REGISÍRO OE PREÇOS PARA FUTURÂ E
EVENÍUAL CONTRATAçÃo oE EMPRESA PARÂ
PRÊSTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM
EM EVENTOS RÉALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS
D IUUNICIPIO DE PARANAPOEI\IA A
ENTREGA DE ENVELOPES: ATE 0815 HORAS OE

ÊBr.a .rr(ü,.J.rl!,ilà.,j... .,n J,lsn.r t,r\.'ntr.1. t;,;l!r,LL - L,,l,i.-.'ri-

lrp. \1.n,Í pr(e" Iltr lorc
Íri..ti r.ulo(1,^I r\rl.!ê\.\rri!(rrl,.lnnrL|J'i i-ír, lr,L,
l!ij. ti.l)r.!àn l)r,r lr t,lnl) ,. lohlnh,r
I'2,.i.,!n\u,. l'! l'-'!lrÁlJú,:,!r('),i 5Jr...n,\, ! iql.r,Ltr: újj,ú, \-

lnli,nnri.i.' (,,r'tnenrcDràr.' rr.trlsr.tr, '.r Shr,lr. ütr 1i.i.u," Jg.\t)rJtr' . i
l1ür'u,r rJ \ u,.,D,J nc ).!\.r \inrr lt, L;ri !!o.r lrL,à \\ãiiic.if ErLrr',rJ,tr1J"
\l(ii.s n lll |r!. rLn3 ll ;1.í-slL)ir i\ú l-nrrrl l.'rr..nianrhl, .-,r r{ n'l
trl., r'( \..- 

', 
1.t,.J.,

\,.\ r \drrL.r lldLrd'r lNr(rti :r l,
\iàÍ." \'(, rr'' .ic \-,. \ur,"

I1r:Grr.
t,.r1.irr,,,L !r!1, tir js

I Nouo ltacolomi

|'Paranaguá

Âvtso oE susPENSÀo
coNcoRRÊNct^ PúaLrcÂ N. or4/2019

REGISTRO OE PREçOS N. Orr€/20r9

O Munrcipo de PaÍanâgua. aúaves da SecíêlaÍa Munrcrpai dê
Adminisiíaçáo por nleÍrÉdro da Comissâo Espec'aldê Llolaçáo. lornã
pübli@, pãra conhêcimento de iodos os rnlêíessados q're a hc,lação
reÍêíênte a ConcoííênÔa Publrá n' 01412019 obtelNando a
Contíalaçâo de Empree EspêcralPâda êm rnslalâÉo e Fmecrmento
dê Plzyground lníanlrlpâÍá uso nâs Escolas Munropars. em atÊndrmênlo
a dêmanda da Sêcíelaía Munlclpal dê EducaÉo ê Ensrno hregral. êsra
SUSPENSA. para.rêsposla a lmpugnaçáo âpresenladâ p€h empresa
PLÀSGOMES INOUSTRIA OE PLASTICOS LTOA hÍoÍmâçóes pelo site
dâ PreÍêdurâ !!1!13É!39!ê-pI_E!!!l - Foial rlâ irêlrsrarê'ii3 -
i ! oÍ fie!]"§ : t:çr.t jgà:!Liit!!Çl9 ou pêlo releÍone nc (4 1 ) 34 2G6O59

PARANÁGUA 30 DE AGOSTO DE 2019

NEUUÂ BEATRIZ BARCELLOS VÀLERA OA SILVÀ
Presrdênte da Comrssáo Especraldê L,c(aÉo

rL\tJi( i,,\It\1lrI,'\i i)f \\r l)r t)t PO\T\(,lio:ji-rrR
\\ii J.IL .,rri.,

\ t 'tr'Jiir,, \lorr.rrrLl \1. \.d'Je J. l\,IJ ('Í!!., l']l( r.rl'l.,,.r rn JrJ , J.
:rL-rnüo ,1. lrri, .'or\.i rir ln,l-r ,tr I'rtr.,r(k' . I.'].tr,
t$\NhLl,r.rpri,nr!1,'r rr.-lan rr n,r! ú1.ú.nr,r n llrrlr)t) t,,n.,
.trtrh'çr. Je \crrrlL.hli) lnr!ii! c rrn.tnÍL {1.1,.L,.!rrn^ \r! }1.\rf., lr!
ll- (.il if, \ll§ 

'rn 'n'.\!!> tidJ,r,, ..] .,1{trI.i) nf li,J'r,,.1J. l l:.,.,. . ll
h.,.i, rr ,uJc Jr T)r!rc(L,i ütr pel,, r.lel,,,_ rl)r :llo. Li\ ,,.i ','l iir!/,,"

rtrr,r rtr!1.) rh iirl l)rrt) !er1r.r! lr.nr.rfrf)).r t, !!\ L,r t, Í,rlhr ,tJJir.'.,
1,.!n. C,,,r,J iLr Lrs t!1,

\r:-.ln l',) ' l)úu
llr' rnr. JJ lunJxrr,i \ltrLL'!rprilc \rr (

81312t2019

I Ponta Grossa

I Pontal do Parand

AVISO DE TOMÂOÂ OE PREÇOS
pREFElruR^ MUNtctpAL DE poNTAL Do paRANÁ

PRocEsso LtctrÂTóRlo N' t 1E/20t9 - TOMÂOA OE PRECOS N"

1133

\liiiii) i)l ( r,\lR1f,i l'.1 \l(,rÍliill)-ll)l '.," trjrl

1209t2019
lüars rnÍoÍmaÇôes aúaves do releÍone (4:l) 3342
PARANAPOEMA 3O DEAGOSÍO DE 2019
LEURIDES SAÍ\4PAIO FERREIRÁ NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL

1\'ts() Du l_t( t t \( \()
l.ditrl dc Prcgi! l'rAcrci,l n" 0J6/201, - P\l\l

i i)lii rl lll R i Dr) \li \( ll,l(, L)L \i)\() lr( r'l (Lii L5 M)i, iÍl
l' iR \\ \ !.rL t)úI,i,-. (tt! rrr, rrJl,!r r:,.rr'rr l,.ú.§ JoJrr ll \1. \.rú rltr.
J. :rrl9 Lú j,\r' rJr l3 ic \.r. fL)r. 'i L atl so S,i-(ni \otu lrtr. ,, ,,'
l {rlLr d,' l',fr"., I r. içi! rr \loJ.'!r,iad. l'rrÊào I'16en.iàl \§r'rtrJ
l('BNrru de hÍros J,, I t.. \l{rur l1r(u I'ur lr(nr .,.' .. r \Ql l\l( it,
t)u tQt tp.\\I \'to5 Du \( ()ltt)() ((]\t (, Dus(RlTt\() D\
rtt tr r( r() txr. ttt r t i\r)s l,u pRoLRrrtl t,t et rl t( \( irr
D t) \( ÕEs t)r \t(; .i\(t\ t:\l srÍDt -\t(;t\\(\ \rl(r rr.L\rrrú

lloi,rl l(! ls n,.l ,ru,, rrrL§ r.r\irnr; -J' r.i,.^
\ lJ,6ri .. n ú nn.rtr, re.r Jn IJhl . 'eu' rr1)r!r \,, r otlcl,\ .i,lnrl.E

. r.\oj . rl.fix' ,ldum.nnr, l)odeÍro 'er .h t\ ní t'.rgrh Jn rrr!rrrr J.
PrlrJnn \lnu,tirl dr \ J,u Lr.. nr ú "!r,.' .1, iL.
'r\" |,\. r.(,,1!!r!r !r :r\h u! rr, .nd.r.çr 5!t)' J,.tr.!n,1. . fJI" J, J'r
rrl J. \.r.nrl,o Jü lr)19 no h(,,r'ri.ornsr!úl d(,.!u ,lr r ).\r,!,d'.i Jr\

'\iiij -. i llL' ]l1.,.r:. Lr\ Li,rr J, i i1 nlr,'\ lnh,nrir.i.- rLLtr,,rL:r.
Ju\rJJ,3 t,:J'Ll!' ,t. .i.lrr.,i'i'rnr. ,1.\.'i" -.' r'trr"r'!hJ,lr; r ( .trir'-r., J.
rLrJr.,r. ., 'Llü,Ér,, .'J, 1 ,1.'.,rh(' .',.'. '.!.r.."'.. t.."..
p.trt.rlri dc\rc |L.,.cno Je ir.nnçr. ,1.\.ri '.' .trr!u( ,ú ScI.r J. I Ln.\.ê'
,Lr l)rrjrrLrtrr \1tr,'r prl (lc \.r. lrd;,,li r' .r. n. i)s nr lü3s Ll! L|.' ll Jc

,. J. \r-,r.,'.r. I l',
lt() \( tR \\DRLOI_l_ \

P elerL. \1Lnn(rt).t

4122612019

llEqll - objeto "Pavimêntâção óa via êrpíêssa da PR 407 - Erg.
A.gus Thá Bêyn no Guaraguaçu". ABERTURÂ lE/09/20í9. às 14h a

sessão seÍá íea|zada na sála de l,olaçó€s. Critéíio d. Julgamento
MENOR PREçO UNIÍARIO POR EMPREITÂDA GLOBAL Edúal
Esraía a d spos çáo dos ,nrê.essados no sÍe.
wwv oontaldooaíânâ oroov,bÍ/ lrnI lrãnspáréncia Ponlâ do Pâ.anâ
30 de agosro de 2019 Dânlelle Mun,z Píesrdenle da Conrssão d€
LLcrtaÇáo - Ponáía ôo 215/2019

34360,20r9

AVISO DE TOMÂDÀ DE PREçOS
PREFEITURA MUiIICIPAL OÉ PONTAL OO PÁRÂNA

pRocEsso LtctrÂÍóRp N. 117/20i9 - Toitaoa DE pREcos N-
1712019 - Obtelo "Pavimêntação da Av. Anibal Khüíy, ent.e .s Rüas
Bambuzâl e Eucaliplos cm Pontal do Sul". ABERTURÂ l!l!!4!lg
as 09h30 a sessào seÍá realzada na sala de rrctâçoes. CÍitério dê
Jurgamenro MENoR PREço uNtrÁRto PoR ÉMPREtTAoÁ
GLOBAL- Edital EsrâÍâ a drsposrÉo dos rnteÍessados no site
www.pontaldooâíana-or.oov,br/ [nk ríanspaÍêncra Po.tal do Parana
30 de agosto de 2019 Danrelle Munrz - Presrdenle dá Comrssáo de
L otação PoíaÍia no 235/2019

a$522019

I Porto Rico

(()\ i.1l(' ô, l0te PRo( t:\s() \l)\ll\lslR\II\1) \"
I05/201r_oBJIl o: PR[\T.\(.i() l)U St.R\ t(',OS l)t.
( R(;lio t)[]\rlst \, .lr)h, I,.\tt\ \ll-\t)t\Í[:\'to \
p \( t[.\t Ê\ D() \t \ f pR(x;R \'\l \ s \[ I)] ltl ( \t- (p\tl].
I()Sl() lrÍ. \\l Dl \lS. ('lrfiliiil \l)i) Jts\l{ \
t.IR\\\D\ D\ (()\('tl( i() l,\s\{llLtt.i \.rirr.ou( t,t'
l162.l')E.Jl9-lt,'. r\r.,1)rlú.trtr r R[] l eúr)rldo 5r!\r/1,,, ll lr,rI
(_l I, r7\r1tr,-ri)Lr ( rJ.trlt Jc I-r,.rrJ.r l\rl(lo Jo PJrr x \ \l r)li R\
x,i,i,,' rir./,.|L r..,. \ll.i\( l\ lx,

\\'t\() t, I tLlt \( \()
|Rl (i \a,l,Írt5r '., I \Í l. :i .1)l,,, iRt

340A9/2019



DI { li lO Olrl(ll{1, l).\ [JN l\O. seçao r

71
ts5N 167 7 7069 Ne 170 rê.ça fe"a. :l de.ierênrbÍD de 2t)19

PRTTEIÍURÂ MUNICIPAL OE FIGUEIRA

avrso DF colÂç^o ff Pnrços

PÂEFAÍÚFÁ [lUN 
'IPÁL 

DE T GUÉ ÊÀ. ÊJàdO

z. . MeÍâ t mó€5, t10, RÉalrza aoÍaçao DE PiE,:or 0É ENFE rÉt ralÁr nat
nem ôt 25 Íoor d€ Ftrà Led...m 60 Lêds po. nero..od. ã.aJa mÊúo,

dê i,6 whl usô tênsào rl7 ! 220 v DÀm.Ío
l@ n,eÍ05 róÍ.5 b,àncô fno, bÍar.o

ruênrê/wà,n, du, veímê ho trêh 0l 25 íolor Crda
o j met,! r.m ?r eür p.r

n.úo, led5 dêtrãJo5 p., a!ôá v'sàr êm ióC gGur, lodenc,r m ma JÉ I s/mi ur
'mernr 

Ê exrê.nô, man8u.úÀ íe 2 Í'or, t€nsã. 220 vorts, ,.1ô c.m 1a0 ôÊúôt, co.re.ao.
5 Ébôs dê ío.çã,5 eôendà5l.onecrore5 nr.r.onerão)ê S câpâi rêr'nliàção 1l.nn Lêds
nà côr côlóÍdà tem 0r 30 Tubos snowfàll .ôntuntô rom S túb.s. rupe. ed!, ele ro neve
a ndo .o, do5 l€ds b.àn.o f.'ô, dupla ràc./uEo para 05 dcÁ àdci tub.r nÉd n3o t0 rn
trên'ào de I hêÍ.'.om româ3a m..hô ê lemei 8troI D.m;s 

'níÔr6ã:às 
p.dêra.

*Í.brd.r pêssà mê.re, runro ro oepà amenro de rnrâ!ã.. na PRErE TU§a NruerarPÀl
oE F GLJE RA, Rua 20 o N.e!,a 5'mes tl0, t 3u. ra, Pà,à^à, iôrâ, n dàr us oon àr r1 ürh
ê dâ! 1l ooh ãs 17 mh, àúaves do e mal hctrâqão@l8uê,ra pi 3ôv br Éd l.ô da Píâle tuG

avlso ot LrcrÍÂçÃo
TOMÀDA OC PntçOt Nr 35/2019 

'MM
Crri3c:éc d..mç,.>. Ê>p.r.áLràJc i! a/êà.ç eig.i.:rJ

do píúlêro bài.. pírrÉtc legàl . pÍor=r. eie(!r!ô d.ínado à íêÍoÍôá e àn,pia.ào n.
eri lma Irêr ragoàj, dàl'r.dÕ ia Âven dd dà! ÍrÍ.s n

n 193 Àre^,3a P,ntàsslBo n l9
.arnÍormé an.r.! êr pà,(.

nL.sGntê J. p.esêirê ÉJ rar S.ú.rãaà À1úi.,pâ JêlbÍârPuDtrâr TEMOP EiíÉBo
jJr Enyél.pej :rÉ ã, 1.l an ho,àr d. d à 21 1! nrÉ ê (8r dc mês Jê Éremb,o r€ :ni:
Àbedurà d.r p,opoÍÉs âr 11ln hocs Jo dE 23 {vnte e tesl Jo mês dÉ,.r.mbr: úe
2019 na D Íâro, à de Lictracoes :venÉa 701 c.nto 2 ânià,
hrd, ngà Pí o ed tà' c.mpêtr e à,à dspo. vê
wwk maÍ,nsa pÍa.v bÍ,/Fona rcnseã Ef. ,kiâ.oer

PREFEIIURA MUNICIPAL DE MARINGA

PRr6ÁO PÂtsENlrÀt Ns t5l2019 5Rp

râção dÊ lo.açãô dê.àí,.hJ !e t'porà..

uL i5e5 DE rÉtus l!!Âra r.oi9rFÂ:
lr(Íe '

PRLFEITURA MUNICIPAI OT NOVA SANIÂ BAREABA

À PÍêfetrurà Muí'cipâ d! cúàraiá, :oíné
horas do d à 13 de 5er€mbrô dô ânô de 2019, nâ ràlà de lc tagôes em Gua.à(a, Pôíanà,
Brasl, IOMÀOÀ DE PREçO§ paÉ .ónúàràçáo_dê êmpíeia e§pecELzad. paÍa ÉrÉ.u!áo dê
sÊRVçOS DI R€'.ÀPÊÀMENTO É RÉCUPÉRÀçÀO DE 

^IÀ!dÂ 
Á

OO MUNI']PLO DE GUÁRÀçÂ 
'ONIORMÉ 

COI'ITRÀÍO OE R'PAsIE Nç T:{7753 J3/2OI '
aoN!EN o 73róor. sob ,ê!,ôe dê êmpíe r3d. rér píeço B obal, tpo ÍnÉn.r prÊ.., dàl5l

rocar oo oBrío
ÕBrEÍo coNÍRÂÍ-açÀo DE EMPRESÂ PÀnÂ PRÊsÍak 5EF,rLao5 oE

RE':PEÀMTNIO E REC!PÉRÂçÂO OE MÀIBA ÁSFÁLÍICA EM VIÂS !R8ANÀS OO MUN 
' 

P O
cE GUALFÀçÂ COÀFORMÉ aONTÊÂTO Dt RaPÀ!5É rt' rm77$ $/rC1 aaNlttuO

PÀÀro 5E Ert.!çÃc eú d i!
do Ed Gr e .5e!5

adEndos e ànêros, pode,á Íêr ê da úà.spàrenc ê do m!n'. pio eúàv.s
do rte hrrp//*w* s,àtrà.ã p, Eov brli rê/ oú io en,lêíe.o íGro d.rí o rbarxo a p.rtr
dô dà ol d. sê(êmLro d.2019, no hoaro.orÉr.à nlormãçie!.d'.o.as rJrd3s.
pêd,dô, dâ ê< àrêc me^io rÉú.r;o 5e, d , B'd.s â a.m nãó JÊ !tr(àção rc ÊndêÍeçó Írq.
F,ai.,r;ô v'ÉúÀ ne r133 C..Ío, G!aÍàçà . PR . rÉ êÍD,. lar'raál1r1r), rrr irai-r1r1r

e marl l'«c.Õessua rà.à@hôtrai.om

Em 2 de sêt.mbÍo de l0rr
.-AS5 À ! LVANÀ úZÀRO

pre8re ó

PREFEITURA MUNICIPÂL D€ 6UAIRAçÁ

Àvrso oE ucÍTÂçÃo
ÍoMÂDA DE PÂrçO§ xe {/2019

cuãra.à l0 dÉ â3o o 3ê 2019
aLsor oÁ 5[vÁ GREê

píêtêro

PREFTITURA MUNICIPAL DE IBAITI

FUNDO MUNICIPAL DE sAÚOE DE IBAITI

.aÍLnhodeagodàodxe,..maelàn.à,pÍinàdêbohnhÀerôbôgãriráye l,p. r.lêr;óí
pÍeiô, pôr Lore Rê.êb,h.nr. dor Én!êLôp€5 aré àr 09nram ô do d,à l7l09,/lü19 rirr. ro
i,.lãa ôa r7109/2019, mârmo ,19 17i9r,73 !ir.,n3.ae!

pdê.áo 5E, obodàs Êm hoÍàr'ô,1:.\p€demê 
^âde Nôla inrà B.rbâra, ,to à Rrá !!à frêdô 3 ren.ouft de Moíaes n! r:: p.oi.ne r3

126ú 31cú, por tma'l l'.kâ.àô@.ibprCovb.oupêloiirewwlTnsbprgovDí No!à:arG
Bàrr,nà. ,3/m/rore Pônaoà n' 030/2013

^lÁRaÔ 
ÁiiÍcN J rÍ ÁSSri N!rÀtr

?Íega.t.

PREFEITURA MUNICIPAL OE PARANAGUA

^vrso 
oE aurs^çÃo

PRr6Ão ErErRÔNlCo Ns 3el20re

'ton" q. e ro,r,.rr,..i,o " - n.. óq. "1, ":-. '_Ln'.
en.qrúaiÊ dtrponval nos se8U'nc! ênJe,eço! trww p.raíàg!a pr Eav, PoÍrã ,rí
ÍknrpBÍànoa 5úprmÉnros a.n,p,ãr.L:tà§&,ê**N
r(. r.d.ngnâdà 1o.a 3àrà de ab.íÍu,à 3o !.dàiiê pare .3 à r. JÉ s.rem!Ío J.:119 ài
09 !O roGs orrôs .sdàíe.'í,êrtos p.dêíá. Ér ,.ri:r,Jo5 É
a-{à 3l:, aêiro, no hcíà,,o das 036 às Il iln. Jas liÔo 15 lsü, h,;.j rJ p:-
<eél.nÉ n (.1r) 3J2c 6«,3

Pa,;.àBu; 2 ,1. i.r.mbÍ.lÉ l0t9
RO''ÀNÀ DO R"O PEREIFÀ FEi N

Ávrso ot pÂrcÃo

PRr6Ão ELErRÔNrco ír, 9rl20r9

R€G SÍRO DE PREçOS i' 6,]/.2019
osrtlo Àquúção J. varrGr I .3bnÉ Dupà r- rúpÉa.r
e., ôtÉna'Éênto à çr.tàra Muntr,pa r. 5.Bd3ncà D 73rsrl
I PO lltinor P,ê.o Í.(ar oo Lot.
oÂÍÀ oÁ aBEFrúRÂ rrloe/?ole BoRAFro 0e.ro hoRÁ5
VALoR EsÍrLlaDO R5 2 232 356,o7 (d.E m, n&s duzênror . ó r.nrâ ê dotr ! ,(âe.t.r

lc''r,tà r ,Flê e-../Ôn
ENDERÉço $ww pàràna8Uà pÍ 3óv bÍ Pôdà dà líà.seàrêni,a SJpr niei(r, a:np,.!
ú.Gçer ê e*rv

rlr/:aió .om âr i r.ráiôêr dâ lí CompiemenGÍ n! irr,:alr É . O{,eLc À1"'.pár nr
r15/:01-

Oúúos ÉsclaÍe.nênr.r podeÍáo sêí rornerdo> p€la Pí.B@tra ià iuã ru a nà.
c!nà. 3rl, c.nÍo na horan. Sas 0s0ú ài lI00 e dàr 1lm Às rs0u r.,à5.i pe;
rÉrrí:re ( LJrr :rto 6ê03

Âvrto oE ucÍÍÂ(Áo
PflEGÀO PRI9ÉNCIAT í{S T9l2019

P.6ê!Íô Âdrn'i *ràtvo nr 112/2019
O3IÉÍO CONIRÂTÂçÀO OE EMPSE'A 

'AAMÂCEIJT 
CÀ DE PREçOS OE

MEDCÁMÉNiOS DÉ ÂCORDO COM O ITRMO DE REFERENCLA, PARA ÍOfiNE' MENTO OÉ

'.4C'lalútN'o ooq OtIt qVrrrÁi Ao ,uO. Â, , Ou Pr:lt!Tl' aJt \iO 
".5'.r,tcoNDrçoÉs 9oaio.EcoNoM cas, UsrraÂros DÁ REoa BÀsrcÀ QUt FÀztM 

'JTrLizÁçÀo 
cc!

tERviços Dt sauDE Do MUN aTF o DE laÀÍ, Â SERÉNI CONCÉO oos 0É aC.JAoO cotír À
NÊcEssrDAOE, PÉLO PÊROOO OE 1? MÉSEs,.om.núe8ã em are 5 Da5, e p,ey5ào
conúàruálde aré t2 Mers,.onÍoÍmê êrpec/ícaçôes e dênomLnaçôes.oníanÍe no lermo
dêRêlêÍé^.iadopre'€nteÉdltalcRlÍERoDE]ut6AMENTo
vÀLoR MÂX|MO OÂ PROPO5Ía RS ?r3 S16.10 rOurenrôs É Ouarênrâ. Otr. Nrl
Otcenros-e O€ze$e6 Re. s e 0Ér CentavÕ, PROÍCaoLc Dos ENvtio?ts 2ROPOIIA E

iÂ3 LIÀçÀO àte âr 09 0O lnove hora, JÕ J,a 13/09/:019 (úezÊ
:019) cFtoÉNCrar,lENTO a(e as C90O llove hoGi) d. r'à I?/09/?0r9 iveue d'is d.
set€mbÍo de 20191 ÂBERÍú8a OÀ LICTÂ(Ao ó 09 l0 (nóve hoGi e dàr mmutol do d à
13109/2019 {trêze d'asde sétembÍo d.2o1e) Local 0À REALIZÀÇÁo oÁ Lr.racAo nb
de Rêun'É5 do Paço Mun'c'pa, Pràça do5 T.es P@eÍ.s ne 23, CEP &l9,10 COI bãi

REÍRADA Do EorIÂL tsp.nvÊ na 
'nte8cb3tr, w,w b3Lp.BovEÍ, hxplltan'píàaüa Ead pÍ 3oJ br'lrtr oÊrl

Pa'ài.3uà r de frÉ.rrrr! Lrê:0rJ
zÁ8ErrE GrRa Á OOMTNG\rtt

preg.e ra

PRETEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

,ÀGúaP ÍÃ bmà
ri;/09/:019 nr sala d€ .tràçõ€s dã PÍ8í.trúÍà r,run,. pãL 3É raauaprá. í.aLzara r,r aç;o

DÉ PRE6ÂO PRESEIICiÀL FEGi;IR' LE PRECC PÀRÁ ÀQIJI5'(ÁC OE

MATERIAIS OE úVÂNDÉRIÁ DE HGLEI{E T LIMPEZÂ PARÁ O NO5PIÂL MITNCIPÁ! OE
rÀcuÂtrÀ, NAs auÂN1DÀDES, roRMA Ê coNDrçórs EsrÂEELEriDAs

rnlôÍhâÇôe5 e erlàí€. menrôr reârivô' àô Éd (aL, hdelor . ànÉr.s p.da,Àú
ser !! .tâdosrunro ao P,e3Éío.a Éíêí.(ura de làg!àpnà. Parànà, 3ràrl rêláfoie iallr
ll7l 112l € nia'r .ônip,à5@)Àgúap (. pÍ gov bí

rba{i, l0 3e agoÍo iie r-úr9
ÁNÍONElY DE 

'ÀS§O 
ÀLVE5 DT CÁ8VÁLHO

Pr.ÍÉro

PREF€ITURÂ MUNICIPAL DE JAGUAPIIÀ

Avtto oE UoÍÂçÁo
PÂEGÃO PÂtStNC|AL ri.q 39/2019

obrÉro a.nkaràtaô nê empre:a p.ra Ér..uçã! de ObÍã de reroÍnrÀ .!: s.ne * Pr:fêtrurr
.riqn.rpâ re PÍaquàra, .am ãr.à d€ nrÉrv.nçào d. 10s0lú nrr, ca
cerú o fàr3ãs 1990 aê.úo PúâquâGrPÂ, rôniorm=:rp..i.à!a.r ro rà, i. ÀN a
| )o).tr 3À: r

Eú (uiipíniêi(o ô. o sporn io d" r0:, §1, Jà rç
da l 993, toma sc publr.o o íÉsukadc dà c rà,ão em Êprg,dl., (ulo r.ru taJ. 3pí.iêrra
s€ dã sêsu nt. ÍoÍmà rP,onrr aôn{ruroÍa tn.i tíe Àt r90.135,17 lPÍÍr. sârÍr.
Admln nrài.G ,le sêÍ!.or É íel R5 5OO 9r7.J7, i Nornôio e ri;lrpoià.áo. ao.rru!àn
.tr rr.r. R5 5rs7er,i5,r Àd já.iiróirr!7rr !lirpq:
inB..rÀíâ üdi a5 éi39loao,6-4tu aoinru!õÉ! a!) Lrrà-F5 ó:rSáró:,7-.rc
alnííurão a'vÍ trdà . Rs 615 rsg,71 ldÊÍcs'n..ràr, E Í9- aonsÍuçà.r Lrdà r,r: ij
.o:r{ 270,r6 1des.a$,,r.àJa)s. '..ràmos qúe r.à àb€no ô pràró dê 05 tr n.!l diâr ure r

'ntere$àdar rnre.porêm .ecu6os .ô pGrô !eg. e que no nràr Jenê
.bíe 5. o pràzo pàÊ apíêrênràeão d:: .rntà,.ara.r p.r ,gué p<ro"

ra8laptà PR, 2 de ser.ob,o d. l019
. CIRO SRAS T ROOiIGUE5 DE OLIVIIRÂ E S TVÂ

Pr.Íe\a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDÂGUARI

P ràa"àrà I r. serÉrrÍ. c€ :Li!
I!!ER!ÕN ÁhION]Ô 7TP'HÂU

',ã ,.,r,ã
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

avrso o€ ucÍÍÂ4Âo
PntcÀo trfrnôàKo ri! ur/20r9

iI'IJTIÀDO OE ]UI6AM6NTO
roMAoa oE PRrços xs 13/2019

Â Fundàçãó Mun.rpãl Gro à/PR íeârraG i. aa 17 J<
Ftrnrbro de ?0]9, p,É8ão elerrôn'.o n ! r1r'.1o19, ãúãvês dã 3o ç d. LJr G!õ.\ . L.,EÉ;
twww bll.ompÍas orB ba, pare aqunçàc dÊ àpàÍelhôr dê àÍ.ondr'onãJo v3o,Lrârm. Rt
:0G903rtràD,nÍoÍmatÉi,eíáoÍcrn..ia!3a51?hcrôsatlBhÕrasi..çred,p,:Íen!,"
oq p.lô r-l-ro,.
hrrp i5.Í!tr.s Fn'"g,ôÍr pr eJv !' ,Ê,í *ànrpdenú4

tn 2 dê Hemb,d dÊ'1019

EXÍn ro Do cor{rnÁro Nr 58/2019

PREGÀo ErEÍRoNrco Nr B7l2019
OAJEÍO CONTRÂTÀNIE ML]Tii'IP O DE N1ANDÂGUAR CNP]/'MF NI 7ó 2B' ]I-i, fi!]T 09

coNTRAraDo GÂL€co ÂEpRÉt€NÍÀçôEs coMtRc,o É ttRv ços :tDÁ tpp
10405 r3iloool.Do osrÉÍo ÀoLr s çÃo oE vErcLJLo DE TRÂNsPoÂTa 5Árl1ÀRo
(coM aa€5srsL]DADE PÂÂÁ r. CÁDE|RÁNÍÉ).VALOR 143.900.0lJ l.e.to e.r!árÉ.rr e

Íea6) vêên.3 12 ldô,êl mesêi
Màndagusíi IPR' 20 dê À3oíô dê 2019 Píê;aeire da tu.naiáo Mui.ip. d< !Jure

tcP
\:J



EmE?E\il5A CIDADE REGIONAL

PUBLICAÇÁo ÍRIMESTRAL Do EXTRATO oAÀTA DE REGIsÍRo
DE pREÇo N..49/2019 - pMNSB REFERÊNTE ao pRÉcÁo

PRESENCIAL NO 18/2019 - P[lNSB
OBJETO - RegrslÍo de preços para eventual conlíatação de pessoa

/?

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - tlR

Avrso DE LrcrraÇÀo pRFGÀo ELErRóNrco N" in,2o19
Obieto. Aquisição de cqu'pamentos lrosp,l.larcs eau!ê,!.nl.s ..ie

rníormálica. móvD s nrâler ê s Ce enÍernrãacnr mâie'ias rJ.nlo .:i "os .
oulÍos para slpnÍ as fecoss dades i, SccÍclair:r Li'rn.pai Jr S.jJe.
Trpo: tulenorDreço. por lem

RECEBI[,lENlO D^S PROPOSTÀS .]as L.uh00nrn do Cra 0310rr/2019 ês
07h59min do dra 19i09/2019.

ABERTURA DAS PROPOSTAST das 03h00mn às 08h29 r,r do úâ
1!i/09/2Dl-o.

rNlcro oA sEssÁo DE DISPUTA DE PREÇOS as 0-ih30fnn ,r! diê
19/09/2019

LCCAL: y.r* h .11 Dr'Acesso d€nl Ícrrj. ic l.i. - ic(açÕcs
Preço ÍráxrÍro RS 149 3.19.55 (cerlo e rIarerla e no\'!r nl . lÍczorio. e

quarenlãenoverearsecr quenlaecncocc.l./os)
lnlormêçôes Conrnlcrnenla.€s. Do(le,io ser o.\lidâs en horJro de

oxp€diente na PreÍe luÍa Municpa de Novir Santa Bárbara sil. à Rr)ê
lvàlhêdo B ll.nc.Lrlil^ I4ora.s 1022; pc. Íô',ê.41-12r6-t100 rr,fmai'

',: e ücl]f-Âo,'.'oLÊeolr-'..., ', .

Nova Sanla Bárbara. 28r081201!
[,!arco Anlônio dê Assis Nunes Prêsociro - PodaÍ]a n'0C0i2018

Avtso DE LrclrÂÇÀo pREGÃo pRESENCTAL N" 35120i9 sRp
Objelo ReqisiÍo de pÍeços pãrã alerlual conlraLação de locação dc

câmnho dê pipocâ. caínnho dÊ al!.,dão doce canra eláslic.. prscfa de
bolnrha elobogã inÍláve

Tipo' lüenoÍpreÇo. pôrlote
Recebrmenlo.los Enve opes Aicàs 0!h30onndodra 1710!/211!
ln ciodoPregão Dia 17/09/2019. às 10hlom n.
Preço máxinro R§ 17 r53.78 (dêzessele mrl. se!€.entos e c,rquc.r. ê

lÍês reais e selenla e orlo cenlâ!os)
lníoímaÇóes Coítplemenlares: podcÍao ser obl,das em horiÍ. de

expcdronlê na PÍcle luÍa Municipal dc Ncla Sanla Báturaia. stlo à Rua
WalÍÍedo BrlLencourl de Lloraes n" 222. pclo Íone:,13-3266.8r 00 norEmâri
.r(à.acrin5b.pr Âov br ou palo srle !w!r n\b r) [qr'.ir

Nova Sânta Bárbarâ, 28/08/201-o
líâÍco Antônio deAssis Nunes - Pregoeiro. Portãria n'080/2018

EXTRATO DO CONTRATO N" 44/2013
REF.: Dispensa de L c(aÉo n.'23/201C
PARTES: Municipo de Nova Sanla Bá.baÍã. pessca JU.trcâ do d rerto

publico inleÍnâ, rnscÍrla no CtIPJ sob o f lr5 561 080/00C1'60, com sede
âdminislÍaliva na Rua Walkedo Bútencourl de [,loraes, 222 nÊsle alo
Íepíesenlado pelo seu Prêíeito Munrcrpar. SÍ EÍrc (ondo. c í enrprosa
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULÍORIA ElRELl. 'nscnlâ ro
CNPJ sob n' 21.421.22010001-69. com sedc na RLra \rsconde de lnhauma
490 ' CEP:14010100 - Be ío:Cêflro Rn)ctrão Pretc/SP.

OBJETO. ConlÍalaçâode SeNrços da Publ,cação oe AtosAdrninrslralivos
OÍicrâis no Diáio Oírciar da União

VALOR: RS 3.000.00 (lrês mi reêrs)
PRAzoDEVIGÊNClA. 5(cincoJ nreses ou sela, ête 28/01/2020.
SÉCRETARIAT Gabrnete do Preíeilo.
RECURSOS Gâbrnete do Preíeito.
RESPONSÀVEL lunlOtCO Cnr'""n Corlez WrLcken OAS/PR r"

22.932.
oATADEASStNAtURAcoNÍilATo 29;oB/20i !
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656479-ME

RUA SUZANO ANASTACTO DA STLVA, No 174 - CENTRO
LEOPOLIS-PR - CEP:8633OOOO - FONE: (43) 9A423-37e4

cNpJ/MF No 24.031.3741OOOL-l2 - TNSC.MUNICTPAL No 2168

TERMO DE CREDENCIAMENTO

REF: Pregão Presencial no 35/2019 - SRP

A empresa ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879-ME, com sede na Rua
Suzano Anastácio da Silva, no 174, Centro, na cídade de Leópolis Pr, CEP:
86330-000, representada pelo Titular ANTONIO ALVES DE SOUZA, poÍtador
do RG no 25.201.368-2 SSP-PR e do CPF/MF sob no 120.296.568-79,
CREDENCIA o Sr. íbrasileiro,
casado, do comércio, residente e domiciliado na Rua Antônio Trombini, no
122, centro, na cidade de Leópolis-PR, CEP: 86330-000, portador do RG

8.930.234-0 SSP-PR e do CPF/MF sob no 009.575.979-40, para representa-
lo perante o Município de Nova santa barbará, enr licitação na modalidade
Pregão Presencial no 35/2019 - SRP, para registro de preços para eventual
contratação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama
elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável, podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Leópolis -PR, 04 de setembro de 2019.

u,-í0,;* A aL §,*,,,.,-.rr, '

Antonio Alves de Souza, RG:25.201.368-2 SSp=.Da
Titular
RG no 25.201.368-2-SSP-PR
CPF/MF sob no 120.296.568-79

/-)

\

JARLÉICARI-(IS O€ AIJEDA JU IOR
TAEUÃO T,ESGÍ{ADO

Rdlâ. n'2OZ c.íúo, LêóPolis- PR
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NOTAIúÂI- OERÉGISÍTÂLEo
PIGPRPRocóCORTTEIJOOEGO ARCA

Ruâ Munhoz d.
cEP 86330- 000 ir:l)3621-l'178

SEIíELHAflCA a firma
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Gertificado da Condição de
Microempreendedor lnd ivid ual

ldentificação

Nomo Emprosarial
ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879
Nome do Emprosário
ANTONIO ALVES DE SOUZA
Nome Fantasia
SAMUKINHA BRINOUEDOS

Capital Social
'Í.000,00

Número ldonüdade Orgão Emissor UF Emissor
252013682 SSP PR

Condição de Microempreendedor lndividual

CPF
120.29ô.568-79

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

Data de lnício da Situação Cadastral Vigente
22t01t20't6

CNPJ
24.031 .37 4t000',t -32

Endereço Comercial

NIRE
4',t-8-0392862-2

CEP
86330-000
Bairro
CENTRO

Número
174
UF
PR

Complemento
CASA

Logrâdouro
RUA SUZANO ANASTACIO DA SILVA
f,lunícipio
LEOPOLIS

Atividades

Data de lnício dê Aüvidades Forma de Atuação
2210112016 PoÍta a poÍta, postos móveis ou por ambulantês

Ocupação Principal

^ Locador(a) de equipamentos ÍecÍeativos e esportivos, independente

Atividadê PÍincipal (CNAE)
77.2'l-7100 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

OcupaçõosSocundárias AtividadosSecundáÍias(CNAE)
Comerciante independente de
brinquedos e artigos recreativos 47.63-610'l - comércio varejista de brinquêdos e artigos recreativos

Proprietário(a) de cano de som
para fins publicitários, independente 73.19-0/99 - outras atividades de publicidade não espêcificadas antedormente

Pintor(a) de parede independente 43.30-4/04 - Serviços de pintuÍa de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
MunicÍpio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, comprêendidos os aspectos sanilários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restriçôes ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Esle Certificado comprova as inscnÉes, alvaÍá, lcenças e a srluaÉo de enquadramento do empresáno na condiÉo de Microempreendedor lndividual. A
sua aceúaÉo está condiclonada à verificaçéo dê suá autenlicidade na lntêrnet, no endereçor http:/Á,vww.poÍtaldoempreendêdor.gov br/ CertÍficâdo emitido
com bas€ na ResoluÉo no 16, de 17 de dezembro dê 2009, do Comitê para Gestáo da Rede Nacional para a SimpliÍcâÉo do Registro edà LegalizeÉo de
Emp.esss e Negocios - REOESIM. ATENÇÃO: qualquer râsurâ ou emenda invahdará este documento. Para pesquisár a rnscriÉo Eit4llÍU e/ou muncrpal
(qusndo convenenles do cac,aslÍo srncronrzâdo nacronal), rníorme os elqmenlos abaixo no endúeço eletrônico

rlL
w'f,r, J ,/V-D- \
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTON!O ALVES DE SOUZA í2029656879.ME
R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, N í74 CENTRO

LEOPOLIS-PR - CEP: 86330000 - FONE: (43) 98423-3784
CNPJ No 24.031.374tO00í-32 - INSC.MUNICIPAL No 2í68

ANEXO V

oeclannçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeurstros DE
HaarL[eçÃo

FORMA PRESENCIAL NO 035/2019 - SRP

ANTONTO ALVES DE SOUZA 12029656879-ME, CNPJ/MF 24.031.374t0001-32, por

por intermédio de seu representante legal o Sr. ANTONIO ALVES DE SOUZA,
portador da RG no 25.201.368-2 e do CPF no 120.296.568-79, declara que'ÁÍende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo
40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara -PR, 17 de Setembro de 20í9

(.
Antonio Alves Souza

Titular
RG:25.201.368-2 SSP-PR
F/MF sob no 120.296.568-79

I
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÂO OO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PABA EMPBESÁFIO ENOUADRADO COMO
M|CRoEMPREENDEDoR tNDtvtDUAL - MEt Página: 00í / 0o1

Cordllcamos que as inÍoÍmações abaixo coníam dos documêntos arquivados nesta Junta Comorcial €/ou de arquivos
elêlrônicos .ecêbidos do Porlal do Empreendedor e são vlggntes na data da sua êxpedlção,

CURITIBA - PR, 05 de setembro de 2019
r9/5365097

LEATiDRO MARCOS BAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAI-

Do.!íiênto Àssrnâdo D0italmênb 05m9201 9
Junta Comeícrâl do ParaúAB'd'6.ôr+Irrb cNPJiTT 968.170/0001-99

VoÉÉ deye instâlâro ceítifcádo dâ JUCEPAR

Pera veÍifcsr a autenticidade acêssê \rrf,w iuntâcomeÍcjal pÍ gov.br

e inÍonn€ o núm€m'195365097 ne Consullâ de Autentodade

Nome Empreá€d.lr AI{TONIO ÁLVES DE SOt ZÂ 12029656E79

Nomê dê Fantaslr : SÂUIIKNHA BRINOUEDOS
Naluroza Jurídica : EiIPRESÁfft)
Número de ldsntlffcação aio RegirstÍo dê
Emprêsas - NIRE (Sede)

4t 8 0392862-2

Ct{PJ

24.03 í .37'U000í -32

Data de AÍqulvamento do
Alo Coníitutlvo

z2JO1t,2016

Dâtâ do lníclo
ds atlvldade

22JO1t2016

Endêieço Comercial Completo (LogÍadouro, Nr s Complomenlo, BeirrdDistrito, [unicípio, UF, CEP]
RUA DA stL 71, CENTRO LEóP_ouq!El!q!99{_oo
Ocupaçõos:
PÍinciPal: aLucuEL DE EourparrElTos REcREATlvos E EspoRTrvos
sêcun'lárias: sEBvrçÍrs DE pFIruRÁ DE EüFícros Eir GERAL

couÉRcío vaREJtsra DE BRr ouEoos E aFncos REcREATrvos
ourRAs aTlvtDADES DE puBLldDÂDE NÃo EspEctFtcÁDÂs aHTERtoBtrENTE

Objeto:
Ss.vicos dc aluguÉN de equipamer|tos ÍecÍestivos € 6poíivos - LocadoÍ
dê êqulpamerl|os recÍeátiyos e €spoíiyog, lndep€ndente; Comêrcio
vârelista de btnquedos e anlgos recrertlvos - Comerclântê
independent€ de bdnquedos e adigos recrgatiyos; S€rvicos d9
publicidade com úilizacao de alto-lalanle e sono zacoo em veiculos
molorizados ou não - ProprielaÍio de caro dê som par6 lins
publlcltados, lndepêÍrdente; SêÍyicos de pinturs êm edlticacoes - Pintor
dê ê lnd

llicroempÍeendedoÍ lndlvldual - MEI
sltl

O empÍesário sêIá desônquadrado da condição
de ME a partir de _/_/_

(Lei

pÍesa

(Lcl Complementâr nr 123/06)

Oata Ereito: XX/X)UXXXX (1)

Capltal: R$

(MlL BEÀS)

í Ít00,00

Último tuquivamentoi
Datâ: 31l01r2fi9 Número:ME33096185

Ào: ALTERAÇÃO

EYENTO (§): ALTERÂCAO OE DADOS (EXCETO NOME EUPRESÂRIAL}

Data a da ual o everío ctelto.
Stalus

xxxxxxxxxx
Forma de Aluaçáo:

Ponâ a PoÍla, Poíos uóveis gu por Anbulantsa

Siluaçáo
REGISTBO ATIVO

cósuhâ dspoôlvd Poí $ diàs Y1; w w.junüacomeÍoâl.pÍ.goy br/cêdificádo

' ,.. '
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA í2029656879.ME

R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, í74 CENTRO
LEOPOLIS-PR - CEP: 86330000 - FONE: (43198423-3784
GNPJ No 24.031.374t000í-32 - tNSC.MUNtctpAL No 2í68

ANEXO XI

DECLARACAO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA

FORMA PRESENCIAL N'035/20í9 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa ANTONIO ALVES DE SOUZA í 2029656879-ME,

CNPJ: 24.03í.37410001-32, esta enquadrada na categoria Microempresa, bem como

não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14

de dezembro de 2006.

Nova Santa Bárbara -PR, 17 de Setembro de 2019

I

-1 - r .,

i/"Íâ--J4,4 : A,rú,1,r4-[rz'
, CPF/MF sob no 120.296.568-79
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AIvará

Ít lização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o
reclsará de Certidões para fins de aposentadoria, auxilios, pensão, etc

87
pireffi 

Etffift,lRrÃ\ffitrufl hlll§llmiÀDH

:DO"DO PARANA
cNPJ 75.3E8.850/0001 -08

ALVA n' 13512017

O (A)Municipio de Leópolis. conlbrme protocolo n" 044/2016 de 28 de Janeiro dc 2016 concede alvará de
Ircença ara loca lizaçào a

,)c a lização
I{. SI.TZANO ANASTACIO DA SIL\,A. 17.1 - CENTRO CEP: 86330000 Leópolis - PR

,\ tividades
772 I -7,00 - ,.\lLrgr.rel de equrparrenlos recreati\ os e esponi\ os

Horário de fu ncion amento
Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às l2:00 , l4:00 às I8:00

Inscrição Nlunicipal
2168

Válido até
30104t2020

O bserl ações

[-mitido eut
21t01120t9

l. A taxa de veriticação de regular funcronamento do presente Alvará deverá ser paga anualmente
Nos çasos de, allerações, tars coriro: encerranrento, rnudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc,

lu courunlcar a Pr.'ltrttrra dcntro do prazo rnáximo de 30 (trinta) dias-ontn buinte sera o

I\IPOR-T',{N'I'E:
[:r it,-, nrLrltas,

Ílsco. F rrtura

AI Ribeiro
6 230.660-2

tirto Mirnrcipal

Rua Pedro Domingues de Souza, 374 ' Centro

CEP: 86330-000 - LeóPolis - PR

Fone (43) 3627-í36í / Fax: (43) 3627'1350
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Receita Federal do Brasil http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoa-Iuridica,/CNPJ/cnpjrev

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuints,

Confira os dados de ldentificâÉo da Pessoa Juíídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta nêste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

ts3

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Núr,ERooE olscRlçro
24.03í.3741000í-32

ÂTRIz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OÂÍADEÁAERTUF^
22t01t2016

NOII/E EIi/PRESÁRIA

aNTONTO ALVES DE SOUZÂ 12029656879

ÍÍTuLo Do Es rÁaELEc i/ENÍo (Nor/E o E FA{rasl4
SA UKINHA BRINQUEDOS

l@ E DEscRtÇio o^ATMoÁDE EcoN ôMcA PRrN c tPÁL

ntos rccreaüvos e es77.21-740 - At uel de

cÓorco E oEscRrç/o oÁs arMoÁDEs EcoNÔMcÁs sEcuNDÁBrÀ5
,17.63-6{í - Comérclo varoiista de brinquedc e aÉigos recreativos
43.3G444 - Serviço3 de pintura dê êdificios em geral
73.í9{-99 - Oúras atividadgs de bllcidade não câda3 anteriormente

cóoreo E DEscRtçÁo oA NÂTUREzA JURiorca
2í3.5 - Em lndiYidual

IOGRAOOURO

R SUZANO ANASTACIO DA SILVA
Núi/ERo
174

COilP LEIVENTO

CASA

CEP

86.330{00
ECJRRO/DISIRTÍO

CENTRO
MJNtcÍPo
LEOPOLIS PR

ENDEREço ELErRôNtco
samukinhâbrinquedc@gmail.com

TETEFONE

43 u23-37U

ENÍE FEoERÂr\o RESPoNSÁlEL (EFR)

srÍuÁcio cÁoÀsrRA
ATIVA

oATA OA S nU,ÀçÀO CÁOÁSrRA
22rO112016

toTlvo DE sÍrurçÀo CÁoASTFA

sru^çÀoEsPEctÀ! oATA DA snuÁçro EsPEcta

PORÍE

ME

Aprovado pela lnstu'uÉo Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 16109/2019 às í 0:27i32 (dala e hora de Brasílit).

\i
(,,,,,

lofl

Crvrq rll-a ôSÂ / Câhil-âl S.riãl VntFar

Pág

1610912019 10:27

.!

y*



(
--r-â

?

ud i)id :lC!. C;l:N!Cl)
lY I r'] i: .i ili llni-ut o"&i!,1íú1."2it!0

:..

'': r',"Ç§ 8L'.çâ I z

,§.j61 Fgi.,Ei0

udi,rdis t.tzeít§e

v8l]80!r oINtd vlznt
YUrf sorir v_LsrdYÇg[or

li}ZtLlttl !tlôz/ !0. r 'lovillY.\ ot)i(l]dt3

,i-i.à,'"o caYrr?i?:r.,i#

:.tl(Ll
' : .,lA

61U,1- p)rsU 091!)[p] âp Ipu0t6:U 0rllasitol
-. Í: âF.r-:O::-; tr:?üiT!'jE-:I 4í ':-' 

, CIEF
!..
r.i-

I
si+i
Ei

i
ba
tr
ô
bF
tú

o
F
E

d:

ã

i
tp;
5:

tr8



$ít
Sr(rrl,r'Inrlx \tn,,'r I'r(lu( .1 l:Ijirrtsí
!(úr(rarh d! lrr(' trtrli7.rii! ú Sir 'Í,ilir.rçiL
Uelirrl,rírtnto d( ll(iL\lro I rrpÍrrrrixl r l rr!r rl,lo RI,-QUEI(t ) rti§IO DE E)ÍrRESÁI{tO

Foit,3s t l

t'. \\

gL{.\:liLl;l\

i,,11i.r R(rl,!Â lo !uli: lit.\

t0 \! ,A'I',l5I/\ \loRIJt(,\ L-LlL, l\TO l,Í\).(aíR,\

\L\

\l\..

k

| \ )\J rl)l(IL \.\l I I i;r1l\

' i,:,i!'-r r tri.jl l(i!,i(l.) I \i!

r. !,il( , j.iJ|si ll(/

00599ó-.

\CL ir) \U\1! Lill,l(l -\.\ki.iL . :ir1 -

l!)tjlrtii!s.\ ii),\lL) L\1i'iús \ )l I,il..rLa)i(

ilt} :lriÍ.r L:rú,+bc! . rlJi

CorÂ.liü PrcLÍpio-l . .l

r\ .rL:, l \ L 1-i rl: i{( l\ L i{ ) \ri \1 ). n i \ f 0:'l rR( 1.\L l-r() L) i r\i)L) lrir'.,ii',\\,\
l -,i ':('iJ {: Ll.S( lill

I \ .ll tii, i(

rl ,\r- iai..i! \(, lrl ll,\t]Lrs
Iii .\i\.,i \!i:i'riil\lr-) !L \1,(
lr,l li

Slilt\;-\)!Jí i\.ri\ ,,i Ll \i.l i)\\,,.'..1) ,,1 \\ l.sl ,iill-i.(r:ii\)\r'ii.:)ill:, .1 ,-ilil
(L):LLlis.r-\ \irIi iri\rr\5,\l-s(i. 'il:r,ll\li(\ i,li\ll)iD:sl)i rlii.1l.iL.(r. '.r.l,,\''
,\i,(_rl ),tihr:.,r,fi:r..: L j:. \ l( ,-,r :. .r,r.r rrj.(j:fi\\) ):irhal lr\,,r:,\i\".,:- 1l i. :
lrl l!rl l/\:,rr\rr,\.il(li .\il.1ii.\l.li\ (.,:rL l.i;'.\ l'rL'-(':,r l.\ .-.r"- . r,!1\:i\.
ll\lrrÍl a.,l: \. i'_r \ f,,.\i.\, E,-;ll \l':\',,s E\i ! \l !.ra il'.il ',\ \ (iit\-: ;.r:1 .'\' \r' ;51\L

?Ai lo tlr.rliaiilo \loRI:l(i

IlL.i Jrr,r( ) i:l Nir lQl E l.!{-)ljll-i \
(fr) Lu Dn rrL:i:!r' i!,,Lr)-),! (r l::
0u:9rí - Coínlli0 t rc.lpiD

li ilr lurr

(\)l)i(,(, E t)r:s('Rt()\r-) D( ) 1.ti,\ r, )

\ \:i

. {);le \nrl 1,1

DI:ii]J{rÍX) PL irr.lC.)Ui-SI I:,1liQ(-rvl,.S iL-li.\'iL\i:Ào

ll,lll,ll,lLll
I Iil tsi r11)ir65! l!

r rk \ rso L\clrJslYo o.r Jü\T-Lco:!r,(aLrL

oo flr(Á

À valictade desre docuênro, se ihpresso, ficd

10:01 sc! r :Oia4!40?:2
córr-ji !r ,':;irF1aÀÇÂo, ,

ll

CERTIFICO O REGISÍRO Et t2/09/2C\à
PROTircoL0. :9,i 8t 0t.l t Ds Ca/09/2Oj.S
114C.13158:0. NIRE: 411C6iiB6O6,
PÀUIJ âCBER:' MOREiF.AL,li8tsa'crEia!

r. ../IÂ aoMtÀarÀL i
Libêr rad Bogus

SECÊETÀ.iIÀ.GERÀ!
C'r-rtlTIBÀ, 12//Ca /2018

lw. erPresalacil . p:. gov. b!

suj eito à conplovãção
seus !especrivos códigos

sua autêr_EiciCsde nos ê.rrtcs p.r ta: s

r9lli\l i

ii \ ili\!\\:)U \il!ilL: r I,-,

\i{t: i., l)(.( lit(r\i ,. \

a 1 i i , | _\ L i \ | | . \ : \ u ii : , i I . , . i:l :rt\,



$t

w
S(,l(rrrir dr \li(Íú ( l'cqtrc,ri Eht,(\r
§rrr(lrris dx l(rç,oril,.!l,e L -§jn)!1,Íirr\ iu
I)(p.rítd,nc ro (lr ll.I,,rru Uurirrcurirlú lnt(rrrLi, REQ L Erir)tE\TO D[ E]tPt{rs_.\rtro

r',u-\ L,\o Lrcltdrvo úÀi u,\T.\ .or [ (crÀL

Fn:i : l

|,-."!
--\i-
r - NIa COM€iaLr.l

OO f,AFANA

cLnfialco c REGISTis E!4 !.:/ag/2ats
PRoTtraClc:184840r1: DE aa /09 /2A!g1180i815ê:0, NIRE I a11O65lE6O6,
PÀUL' ROBEÀTO ITJOREIEâ

10: ,'l sag li
cór:co DE vERrF:cÀcÃc.

T
Liberrad Sogus

SECRETÀRIÀ.GERÀL
cuRrTIBÀ, 12l09/2018

\tw. ehPlesa!acil . Fr. gov. br

t

|\( \!, Á | r,! r0r\ rlrcr!
i I l rl a(,.i ! ô Ja

ltl\\lLilil\

f,\! l,( ) IitlUl-l('li) nltri\Lll{i\

\I\
tu (!( r rnl..r,i Esl:ii:r 1 \,Âr.)\rlirÍ

LL;11,\ i'l\TO !Or(t:lR \:,J,'!(.) lJ,\Tls L\ -\l0RlllR \

il3.l !-l i99-ôi

\\ t(

F.t .i 
^rll,\\Do 

\licl:l --\ Ir-l

Lc!.CrÍ']lL :,\ r:.u,L* cr ji!Ccu..id)

-00j9eé ' C0í;llo trocúpio '..lj:.,

I,ii

( t)\l Ij0RTL') \l() \ lrlv:(). \

L I Ár',I::R.\!:\Lr t)l: DÀUO,\ (l \Cl:Iu \Ollr l:).il,ir s.\I(,-\l 1,.

!(!L\(,1i,\DlL\Il!NlO irL \rl(''r)t\ll,;tas-\ ( !.r:.[) l]irrfii!j.1 i)t I'L(iul.\r
i,(-)ti iI

! rri)i(i, L Lr, \a'iUÇ )!)ua\l\l()

! lL fi t/\ ( o),rLltcl,\L DU -\\-\,\ I L I L\ COT,|LRCIAL OiJ Ls r,\UO l)() P.ll(Á\^
(,'ir:(;t) I I)r.SCRlÇÁo:iL .', (

,irl ..\l- ll-iL\ç.\U
i1)ll (lt' : Lrl.\r tll( -1tr l)'!) a:()

Il PP lInpr$r JrLL) lrLrt,t!tT1) IIoRlllr.i

\\\ r.\l{l)tl1 D()5 :,1( )\t:lir r j

tiL- \ l, J.\o Ii\RIeuE I \,-,r I:i.\

(0,q9r6-Col

i,:(\ril it, -\,rrrilir

T:*.io

l\:tilL!.1lil \i -..,rli\. i .i \ililrl \i.\Li-J: (,i,:r\

lLl,l\l(J1,, _i

\rr:,1:r. ri,t,r!,. d59l:,,r1
§r )rr i!r, rarir,L)5, S6lrrrir L

L ,r r., t. §,.Í N)rr. r6ir! rt
\1,1.' (]

itll llt[ilfl flli]illirlilllÍillilllill]rllil llilrl,,lllllilltll ll
fil I l!10lü Irr-,5ç t!

DIFi:RrDO. PL i]i.tílt t, sI i] ÁRQL i\'Í,-![

W^"alidàdê desrê dôcuentc, sê iEpre6so, fica suieiro à coEbrôvação ate sua auceÀt.icidàale nos respe.rrvcs po!rarsrarohando sêus le.pecEivos códaóos de ;;;i;i;.;;;----'- '"- .=

i.\ir,. . , i | ., | : . \ : \ ! lr \ I :;.i L)tliirr t^!

,.,,l:Sl i t.(:r il'rrri



9z

w
SrL Ítl f.ii dr 1li.'fu' r I'!qurn,) FIriir r\.1

5úir(ltrrr úx l{rr,or, ,/r1ir r §i rllrl rx\.,"
l)rpx.lrn)c'rro dc Il(!i'rÍo l.rrpr(\iri:rl r I 'rrilr.r\i 

, Rlt(21IiRlr IIi\'t o D8 EI 'RDS,\RIO

i,\f i L \\, L.\r r L \.\r,r\r...i,r :o\1. rr .i

dêÉre docúenro, sê iEprêEEo, ficâ

'-\E-^E

cÊiTrFrcc 0 REoISTRO Eü 12l09/ 1018
PROIOCOLO: 184840r12 DE !ó//(rr,.2oL8
11SCl315A:!. NIRE: 4t1ii63Sô05.
PÀU!O ]IO'ÉE:iTO MtrIiElR:\

IUNTÀ COf.ltRCtÀL
CC PAPÀNÀ l,r!êr E.ad 9rJus

SE:RETÀ.qIÀ.GEflÀL
cuRITrrÀ, 12l09lj2018

Éa. êmprêsaf aci1. pr. gov.br

1lra1 SJts N
cóDrao 9E

2:18.iê.iir3?

!

sujêiEo à coryrovôÇão d

)::\ \

l',\t LL,llUDÍ;iili) \l()l( : lH,\

JJ-\5IL'IIL\

I r- I 
^ 

r, \ ir) \t( rilhllai\

\\\

i i O\i Í( )ii iL \ i .1 :ii,i\

r ..' i1,\Tlsi^ lil)l{l:il{.\

LI \-lil(,'ri,, \

\;\:{

\ )- I li\ ( (, \ lL RCl.1L Du \\ r':

i ri!,.i", É .. üii r/ur.,.L ".! 
(-*-,,")

i00jtvó. C.rir:,J Pí";,irju

\ l -: r.\ c0).:alt( l;\t roIi:-i/'ii)oI),.)lr,\l{\)i.\

t,,r

( r)l)l(n r Ê l)as( l(1(.1() l)() L\ r \ l( )

1l . ,jrLl i-ll,\( Áu Dl Di,l)!rs ! \ ( i l \ ) ii o \ l L l : \ l l ' l{ : . \ \ , : \ i .il
f.l:L\eL IL,iL\\t!N Io D! I lla liULLlllihS,\ a'o\!1 , i :'rI'i'.1 \1 .)[ l,l](.1 :i\(
i.,LII

) ii(i:i;ii.T! lll )l( ;TiL.\

(()irlair ! l)l s( l{l(,iu lrL ) i:\ i\ Llr

:\ir\

L.l,icul,!llL:\,:|,,!LL\'
005916 - Corrrl;o L)Íocip:o

ti,( \)ll

i\iilrlll i)L ': fr )\i li' -'

as!,t
)N,io

\ lL't.

tr I
t

\! . I r. .) ',Ltn:rt ,rrr " , 1,! ,,, :
!." l,,r : ! :ii.r !-rt, /" i:1.. )j

I

l

i ll ll llillllilliLtll il,rlllilllxlll:lltl,illitlll;il l,ll[lilillill

i-11.\ t l('1

j,t,.t ts(r, ül9(jirr'

B,--
)À 

vàridôde
seus respec Eivôs códigos d

e s,ra au aenEicidadê nos !espêctivos porLais

r:( i l .r.;l -

!
I

)

t,t(

l.l i \ \ll\t:.\D(r\I(iii t.\ I,l

!ll .\ llr.\,.j:i:\i1lQl:[.i \ .rL t \

-i l

tr. L,L .,' r ,r ( : r..,i r.

il : l.l liL ,l

DnIE&li^) ll ll-t!r- sI - \li{]t Li lr !i



q?

5Judio uP
I

STUDIO UP CURSOS
PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP

cNPJ 11.214.840 / 0OOl-7 3
Rua: loão Henrique laqueta Nq10

lardim Dos Pioneiros
Email: Paul_Ozir@Hotmail.Com

Www.Stu d io u pcu rsos.Com
Fone: (43) 99L2.66165

Cornélio Procópio-Paraná

|:
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ANEXO V

DEcLARAÇÃo DE PLENo ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N' 35/2019 - SRP

Prezados Senhores.'

PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP, inscrito no CNPJ n' 11.214.84Q10001-73

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) Paulo Roberto Moreira, portador

da RG no 6.912.821-1 e do CPF no 038.364.399-64, declara que "ÁÍende

Plenamenle" aos requisrtos de Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo

4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Cornélio Procópio 17 de Setembro de 2019

Assinatura:

Paulo Ro P

Paulo Roberto Moreira

Cargo: Gerente Administrativo

RG:6.912.821-1

CPF: 038.364.399-64

\t.nt.ato/0001.73-1
PAUL0 ROBERT0 lílORElRA . EPP/''

RIJA JOÀO HENRIOUE JAOTJEÍA. Tf IÍ)
JARollr,t DoS PloNElRoS - cEP 8630&00ú

l_ conxÉlro enocóeo - eaulÁ J
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-
ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUAORAMENTO COMO EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 35/2019 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP, CNPJ

11 .214.84010001-73, esta enquadrada na categoria de Empresa de Pequeno Porte,

bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no

123, de 14 de dezembro de 2006

Cornélio Procópio 17 de SetembÍo de 2019

Assinatura

Paulo Roberto Morei -EP
Paulo Roberto oretr
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Cargo: Gerente Administr

RG:6.912.821-1

CPF: 038.364.399-64

Assinatura:

Valdecir Al

lnscrição no CRC: P

Contador
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PAULO ROBERTO ftIOREIRA' EPP

RUA JOÃO HENRIOUE JAOUETA. I.P]O
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lllunicipio de Nova Santa Bárban

Pregão Presencial 35/2019

pRoposrA DE FoRNECTMENT0 DE PRoDUT0S iSERVTÇ0S

E |nai p: :,_:I.!3ta'iâL :_1\'

fuleione:(l:l;aaia3 Far:

,'t a

Celular:(3312âi1i5

Teleíone ccntador: 1i3i2llilr

)i

Cl{PJ: 11 214 &{iCfl i-r"t Fornecedor : Dil-3 Ri-l4ic','l:R!ii 8r

hdereço : RUÂ JCÀiirEtR0UEJAQ,.Fú 1i . JiRD,[1mSÊ0NEFlS- iNrrc r Pricmifi . Cliü3iiú,:

lnscriçãohtadual: Cotttador: ,"-lÍil,.i::
Represenhnhr Pl,U.0.ffiA'fCf,0c;R" CPFI iI-rüi!3i:

b,deÍeçoÍepÍesenlanh: QUMI\0BClLlr'/A11CE\fiC-i8l'ill. ."éilc::l1'4-iFiillilli

E.mail represenknte: PÁur.-0ZJR@H01hri C0ll

Banco:341'"Éu Agéncia: i-!3-:ii'k:::.i ?:i:ll r

ffi: ô91232"

Contai a:2:i.

TeleÍone representante: 13!12S1ô5

&ta de úertura: il ií211i

Fornecedor enquadrado como microem presa ou emprese de pequen0 p0rte {para úhr os beneficios da hi cotttpletttentar rt' 12}2006),
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o: "*' :i":_.:11"' )Pregão Pro€sncial 35120í9

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIçOS
CIPJ: 24.031 .37410001-32 Fornocodor: ANIONIO ALVES E SO(,zÁ Email:
Érdereço : Rl.lA SUZAI{O Ai.IASTACIO 174 - CENTRO - Leópolb/FR - CEP 86330-000 Tolofono:
ln8criçlo Ertadual: §ENTO contador: MO JOSE coE-l-lo JUNIOR

Fax Celula.:
To loÍoÍro contadoÍ: 433524101 4

REprêsentânto: ANIONIO ALVES OE SO(.zÂ CPF: 120.296.56&79

Erde reço .a pro6e ntante: RLlA SL,zAtlO At.lASTACl) OA SILVA í74 - CENTRO - Leópolis/FR - CEP 8ô33G000

Émail repÍssontantê:
Eanco: í - BB Agância: 3767-2 - BAtl@ m BRASL - Sortaneja/FR

RG:252013682

Conta: 'l í33t2

Telefone r€prosentante:

[btâ de abeíurâ:

Fornocodor onquadrado como mlcroomproaa ou empÍoaa dr prquono portc (p.Í. obtoÍ or boneÍlcios da loi complomontâr no í2312006).

tl'lt.lrl O..c.lçIo do Produto , S.ívlço Cl!d.. Utrld P.aço HxlÍro llhÍcr ,ibd.lo Pí.ço lJnlú.lo P?aço Íotal
001

o02

003

0O/í

005

Clmá.|álrlca (locaçáo, instllâçlo 6 of.íeçáo) 14,00

d. no mínimo 4,3 metro3 d6 diâm.tío, pâÍe cdânçâ3 dê €té 12 enos. Câpâcidâdo d6 stá 3

cÍlânças poÍ vez. Acompanhad! dê monnor pâra oÍiontar as criEnç83 n. úilizeçáo do brinquodo,
por um pêrlodo de I horas.

Câninho dê Elgodão docc (locâçâo, 
'nrtalaçáo. 

op€ração), 4.00

com matsÍiâl incluso, tâis como: eçúcar 6 pahtos ê 'l (uma) p€sso. scÍvindo, poÍ um p€ríodo d6

CeÍinho de Íipocã íoc.çáo, iíslal..çáo ê op.íaçào) 5,00

com Ínâtoíial incluso, tai6 como: milho dê pipocâ, râ1, ólêo e êmbâlâg6n3 ê 1 (umâ) pê33ot
so.vndo, por um pêÍiodo d. 6 hora..

Pi3ciru dê bolinha inf láv êl (loc6çâo, instalaçáo 6 opêíação) I 1 .00

com diíÍênsão minimâs dê 3 x 3 m. Âcompánhedâ dê moniloí pâía oíisntÂí âs cíiançâs nâ

utilizáçào do bdnquBdo, poÍ um pcííodo dâ I horas-

Tobogâ ilÍlávol g'ganrê (locáçáo, Inltâlaçto 6 opêÉçào) 7,00

com m6drdss mínimas: compdmcnto 6,5 m.líos, laÍguía 3,50 mêtm! 6 sllurâ 5 mclÍos
Acompânhádá de monitor pare oisntâí .! criânças rÉ ulili2ação do brinquâdo. por um pêriodo

d6 I hoÍÊ8.

UN

UN

UN

UN

UN

361,66

476,33

4n,33

328.66

663,33

358,071/t

163,75

1ôf.20

324,0909

676.1428

5.013,00

1 ô55.00

2 336.00

3.565.00

4.733.00

'ii . . í?i!o&oo

ili: ir,r ' 1[7j!o4m

PRE@ TOÍÁL DO LOIE

TOTTL DÂ PROPiOSÍA

Valliade da proposta: 60 dras

Razo de entrega: 30 dias 1,
ANTONIO ALVES DE SOI.jZA

CNPJ: 24.031.374/0001-32
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA í2029656879-ME

R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, í74 CENTRO
LEOPOLIS-PR - CEP: 86330000 - FONE: (43198423-3784
CNPJ No 24.031.374t0001-32 - INSC.MUN|CIPAL No 2168

ANEXO 01

TERMo oe nerenÊructl

pReeÃo No o3s/2019 - FoRMA pRESENctAL

Lote: 1- Lote 001

ma elástica (locação, instalação e operação) de no

nimo 4,3 metros de diâmetro, para crianças de até

anos. Capacidade de até 3 crianças por vez.

ompanhada de monitor para orientar as crianças na

utilização do brinquedo, por um período de 8 horas.

Carrinho de algodão doce (locação, instalação e

operação), com material incluso, tais como: açúcar e

palitos e 1 (uma) pessoa servindo, por um período de

8 horas.

rrinho de pipoca (locação, instalação e operação)

om material incluso, tais como: milho de pipoca, sal,

leo e embalagens e 1 (uma) pessoa servindo, por um

Piscina de bolinha inflável (locação, instalação e

operação) com dimensão mínima de 3 x 3 m.

Acompanhada de monitor para orientar as crianças na

utilização do brinqued.o, por um período de 8 horas.

73r4

73r7

318

1

3

^lzsrs

período de 8 horas.

mí

L2

14,00

5,00

11,00

4 00

UN 361,66

476,33UN

UN 477 ,33

UN 328,66

50,24 s.013,00

50,3 2 1.855,00

2.336,0050,65

50,26 3.565,00
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100

322 UN 683,33 s0,31

OTAL

00

utilização do brinquedo, por um período de 8 horas.

metros, largura 3,50 metros e altura 5 metros

ompanhada de monitor para orientar as crianças na

obogã inflável glgante (locação, instalação e

peração) com medidas mínimas: comprimento 6,5

17.502,0

733,00

O valor máximo global é de - R$ í7.502,00 (Dezessete mil, quinhentos e dois
reais).

Antonio Alves de Souza, RG:25.20í.368 2 SSP.PR
CPF/MF sob no 120.296.568-79

l-_._ 'I
24.03137,11lrJÍ "3?',
ÉrtTplJit Âi.,', .' .l :_ =lUIÂu, 

Santa Bárbara -PR, '17 de setembro dê 201e

e l:tF: Í,r,.,, ,.r,-'J"73
Ri:a $uurr i. ,'.' .:; Siiv+ 174
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13/09/2019
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIB S FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879
C NPJ : 24.031.37 410001 -32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da Uniâo (DAU) junto à
Plocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN ).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1 991 .

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

11

Certidáo e
Emitida às
Válida até
Código de

mitida gr mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75í, de 21012014
,14:12:18 do ia 1210812019 <hora e data de Brasília>
8t02t2020.

trole bertidáo: FC55.5D48.5DCF.43E1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

'?
1t1

/U



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 020610237.00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.031.37 41000132r,.
Nome: ANTONIOALVES DE SOUZA í2029656879 ,/'
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida a 11t01t2020 Fornecimento Gratulto

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍiÍmada via lnternet
www.fazende.pr.gov.br

lir?

Edde ,i. h.t Ét Pttúc. (1!gC2O19 15:3lr'20)
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13t0912019 Cedidão

IMPORTANTE:.

CERTIFICO, para que produza os efeitos legals, quc revendo os arquivos dests Prefeitura Municlpal,
neles nada consta com débitos vencidos até esta data, referente ao cadastro descrito abalxo: ir

Leópolis,04 de Séteinbro de 2019

ENDEREÇO

R. SUZANO ANASTACIO DA SILV,I 174 - CENTRO CEP: E 30000 lis - PR
CNAE / ATIVIDADES.I.

Aluguel de equipamentos recreativos e ésportivos

101

'/

g*

Município de Leópoüs
SECRETARIA MI]IVCIPAL DE FAZEI\IDA

DEPARTAMENTO MI'NICIPAL DE FISC N.YZAçAOE TRIBUTAÇÃO

ffiNd:2oolzorg
1. FICARESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDÁ MI.'NICIPAL COBRAR DÉBITOS

POSTERIORMENTE MESMO
PERÍODO COMPREENDIDO

RAST]RAS ENO ORIGINAL.
)

coN§1ê14pos
AO

NES
IDÃOTEMVALIDADE

04/1012019, S

cóorco »r aurnxrrõnçÃo:
9ZTM4HTS2QEMC344ND(Q72SOLICITAIITE: A§ITONIO ALVE S DE SOrJd

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICTTAÇÃO

na,zÃo socr.ar.: ANToMo ALvEs DE sôÚza t2oÍ2g6s6E7g-Nru

24.031.374/000L-t2

CNPJ/CPF INSCRIÇÃQ ESTADUAL

. .-ISENIO

.ALVARÁINSCRIÇÃO EMPRESA

2168

200. 1 50 69.1 7 O:7 47 4 lesportal/súncenidao.viêw.logic?idCertldao=25í

ti \tr
t\§,

1t1

.- .135



13t09t2019 Consulta Regulaíidade do EmpregadoÍ

1,3.1!

Voltar lmprimir

Cá,I,í/|
cÂtxÂ EcoNôMtcÂ FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.03l.374/oooL-32 .,/
Razão Socialororuto ALVES DE souzA 12029656879'
Endereço: R SUZANO ANASTACIo DA SILVA 774 CASA / CENTRO /

LEOPOUS/PR/86330-000

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

O presente Certiflcado não servirá de prova contra
cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:09 /09lZ0L9 08/LO/20L9

Certificação Número: 20 0902355563050206

Informação obtida em L3/09/20L9 15:42:28

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

ry'"
httld/consu I

'-)\:

ita-crf.caixa.gov.brlconsunacíf/pagEs/consultaEmpregadorjsf 111

L



13/09/2019 Comprovante de lnscriÇão o de Situagão Cadaskal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

1fir

T REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo DE rNscRlçÁo
24.03í.37,U0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

22j0112016

o Do ESTAAELECTMEiÍTO (NOME OE FAlrTASr,À) PORTE

ME-AMUKINHA BRINAUEDOS

cÔDIGo E oEScRIÇÀo DÂ N.ATUREZ^JURIDICA

2í3-5 - Empresárlo (lndlvldual)

LOGRADOURO

R SUZANO ANASTACIO DA SILVA
NÚMERo

174
COMPLEMENÍO
CASA

CEP

86.330{00
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

LEOPOLIS PR

ENOEREço ELETRONIco
samukinhabrinquodos@gmall.com

IELEFONE
(43) 8423-3784

tvA
OATA OA SITUAÇÃO CÂDASTRÁL

2Aún016

snuAÇÁo EsPEctÂr oara oa srruAÇÁo EsPEcm

NOME EÀIPRESÂRIÂI

ANTONIO ALVES DE SOUZÂ í2029656E79

tos rscreatlvoô o 6ôportlvosuel de 677.21-740 - At
OIGO E DES OÂ ATIVIDÂDE ECON PRINCIPAL

47.636{rí . Comérclo varejlsta de brinqusdos e aílgos recÍeatlvos
43.30.4{14 . Serviços de plntura de ediÍIclo3 em geral

IGO E DES DAS ATIVIOÂDES E MICAS SECUNc

73.í9{-99 . OutÍas atlvldades de ublicldade não ciÍicadas anteíiormênte

ENÍE FEDERATIVO RESPON VEL (EFR)

TRAL

DE SITU CÂDÀSTRÂI

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 13/09/20í9 às í5:43:03 (data e hora de BrasÍlia). Página: í/1

-**.,""P;"
,-)
V
i.gov.br/Pessoaluridica/CNPJ/cnpjreve,/Cnpjreva_Solicilacao.asp 1t2

fttac] /'7

//(.,-



Págir1a 1de 1 1$8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRABALHO

CBRTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879
(MATRIZ E FIIJIAIS)CNP,J: 24 .03L.374/000r-32

Certsidão n": 183823987 /20L9
Expedição: _ 16/A9720Í9-,-..à s 08:42:31
VaI idade : 3/03/2020 - 80 (cento e oÍtenta) dias, conEados da datsa
de sua expe 1çao.

Certifica-se que ÀNToNro ÀÍ,vEs DE solrzÀ L2029556879
(I'ÍÀTRIZ B PILIÀIS) , inscrito (a) no CNP,J sob o n"

24.03L.374/OOOL-32, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consofidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n" ]-470/zoff do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEanEes destsa CerEidão são de responsabilidade dos
Tríbunais do Trabalho e esLão atualizados até 2 (dois) dias
anEeriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesEa a empresa em relação
a todos os seus estabelec iment.os , agências ou filiais.
A aceitação desta cerEidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porEaI do Trj.bunaI Superior do Trabalho na
InEernet (http: / /www. EsE . jus. br) .

CerLidão emitida graEuitamente.

TNFORMÀçÃO r!,ÍPORTÀN:rE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas consEam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenEes peranEe a JusÊiça do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em senEença condenaEória transitada em julgado ou em

acordos judiciais t.rabalhisEas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emol-umentos ou a recolhimentos det.erminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e suges!i-:es. .rndEljtst.jus .r
'').
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA í2029656879.ME

R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, í74 CENTRO
LEOPOLIS-PR - GEP: 86330000 - FONE: (43) 98423-3784
GNPJ No 24.031.374tO00í-32 - !NSC.MUNICIPAL No 2168

ANEXO VI

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART.70, lNC. XXXlll DA CF)

FORMA PRESENCIAL N'035/20í9 - SRP

ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879-ME, CNPJ/MF 24.031.374t0001-32, eor
intermédio de seu representante legal o Sr. ANTONIO ALVES DE SOUZA
12029656879-ME, CNPJ/MF 24.O31.37410001-32, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, do aí,. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz.

Nova Santa Bárbara -PR, í7 de Setembro de 2019

/\,j )4)À,/ m
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-- Aniônio A[,es dé souzàr
Titular

RG: 25.20í.368-2 SSP-PR
CPF/MF sob no í20.296.568-79
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA í2029656879.ME

R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, í74 CENTRO
LEOPOLIS-PR - CEP: 86330000 - FONE: (43) 98423-3784
cNpJ No 24.031.374tO00í-32 - INSC.MUNICIPAL No 2168

Â

ANEXO V[

DECLARACAO DE IDONEIDADE

FORMA PRESENCIAL NO 035/20í9 . SRP

A (empresa) ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879-ME, estabelecida na Rua

Suzano Anastácio Da Silva, no í74, centro, Leópolis-PR CEP: 86330-000 inscrita no

CNPJ sob no24.031 .3741000í -32, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
pÍeponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Prêgão PÍesencial No

35/20í9 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de

suas esferas

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara -PR, 17 de Setembro de 2019.

oa+.c,1 âi=, lnri&
..- : ' .'."'ll
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Antônio Alves de {ouza /
Titular

RG: 25.20í.368-2 SSP-PR
CPF/MF sob no 120.296.568-79
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879.ME

R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, í74 CENTRO
LEOPOLIS-PR - CEP: 86330000 - FONE: (43) 98423-3784
CNPJ No 24.031.374t000í-32 - tNSC.MUN|CIPAL No 2í68

't,?,ali.'' "'i^'."
i_ : ,.

C,::.:r:
$/1Nr-/ t'.1

Antôn io Alves de Souza
Titular

RG: 25.20í.368-2 SSP-PR
CPF/MF sob no 120.296.568-79

ANEXO Vill

DECLARAçAO DE TNEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

FORMA PRESENCIAL NO 035/20í9 - SRP

ANTONTO ALVES DE SOUZA'l 2029656879-ME, CNPJ/MF 24.031.37 410001 -32,

sediada na Rua Suzano Anastácio da Silva, no 174, Centro, Leópolis Pr, CEP: 86330-

000, inscrita no CNPJ sob no 24.031.37410001-32, Declaramos, na qualidade de
PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 35/20'19 - SRP, sob as penalidades

legais, que não ocorreu fato superveniênte impeditivo de habilitarmos para a
presente licitação.

Nova Santa Bárbara -PR, '17 de Setembro de 2019.
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SAMUKINHA BRINQUEDOS
ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879.ME

R. SUZANO ANASTACIO DA SILVA, í74 CENTRO
LEOPOLIS-PR - CEP: 86330000 - FONE: (43) 98423-3784
GNPJ No 24.031.374t000í-32 - tNSC.MUNICIPAL No 2í68

ANEXO X

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

FORMA PRESENCIAL NO 035/20í9 - SRP

ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879-ME, CNPJ/MF 24.031.37410001-32, por

intermédio de seu representante legal o Sr. ANTONIO ALVES DE SOUZA, portador
da RG no 25.201.368-2 e do CPF no 120.296.568-79, DECLARA, para efeito de
participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial No 35/20'19, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou
emprega ónjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados
ao Departamento de Finanças, Compras e Llcitaçóes do Município de Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara -PR, í7 de Setembro de 2019.
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ÚUS
Antônio Alves de Souza

Titular
RG: 25.201.368-2 SSP-PR

CPF/MF sob no '120.296.568-79
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RX,PUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADo no panaxÁ
coMARCA DE conxÉr-ro pnocópro

Certidão Negativa
Certifico, a pedido fle partê. interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição de FALÊNo14REcuPERAÇÃo JUDtctAL e EXTRAJUDtCtAL, sob
minha guarda nesl*aÉóíó, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em anda- -

mento contra:

ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879 ,,,,

inscrita no ÇNPJ no 24.031.37410001-32, estabelecida na cidade de Leópolis, Co-
marca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a

presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

tffiililllilt I il lt fl t I llllflltlltlltlflllfl

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS

AVENIOA SANTOS DUMONT. 8,I1 - CENTRO

coRNÉLto pRocóPro/PR - s63oo-ooo

CORNELIO PROC

A

TITULAR
INALOO BORCHERS MUELLER

JURAMENTAOO
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

D

Custas = R§ 32,73
Página Ôoo1/0001

I de Setembro de 2019
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R.E,PUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição de ONCORDATA, ob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenh um reg ema amento contra

ANTONTO ALVES DE SOUZA 12029656879

inscrita no CNPJ no 24.031 .37410001-32, estabelecida na cidade de Leópolis, Esta-
do do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos
que a antecedem.

ilililt ltil[ tllfl Hfr illinil I ilt il il llllll]

::e

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS

AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO

coRNÉLro PRocóPro/PR - 86300-000

CORNÉLIO PR

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLER

JURAMENTADO
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

de Setemb

ALE DRE FER IRA
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ATESTAOO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa ANTONIO ALVES "-
DE SOUZA 12029656879, estabelecida na Rua Suzano Anastácio da Silva N' 174, Centro -

Leópolis - Paraná, CNPJ n.o 24.031.3741OOO1-32, Íoi nosso prestador de serviço em Locação--

^ de Brinquedos e Equipamentos Recreativos, o qual cumpriu pontualmente com as

obriga@es assumidas, no tocante aos serviços prestados, pelo que declaramos estar apto a

cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente

Leópolis, 09 de setembro de 2019

CARI.A LI IRA BIANCONI

Secretária Municipa Administração

r
75.388.8tu000í0

-t

Leópolis - trefeltura
Rua Fedrc Ouningos de Souza, 374

Centro - P 36.33C-000
Lec . treraná J

-'li, l:
cNPJ 75.388.8 /0001-08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA

Estado do Paraná

CI\PJ n' 75.393.082/0001-80

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa ANTONIO

ALVES DE SOUZA L2029656879-ME, estabelecida na Rua Suzano

Anastácio da Silva, no L74, centro, na cidade de Leópolis-Pr, CEP:

86330-000, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob no

24.031.37410001-32, foi nosso prestador de serviços em aluguel drl
equipamentos ( brinquedos) recreativos e esportivos, cumprindo

sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos

serviços prestados pelo que declaramos estar apto a cumprir com o

objeto licitado, nada tendo que o desabone,

Por ser verdade, firmamos a presente.

Sertaneja-Pr, 16 de setembro de 2.019

Secretaria Munici al
j"L-

d ln, e Ptanelar'tll'

n" 565o/2017
ecÍeto
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&H PREFEITURA MUNICIPAL 118
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N' I E N'2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCLAL N'35/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
62/2019

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes n' I e

no 2. contendo. as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Prescncial n'35/2019 -
(PMNSB) = Registro de preços para eventuâl contratação
de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão
doce, cama elástica, piscina dé bolinha e tobogã inflável.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. as dez horas, no predio da
PreÍêitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Wallredo Bittencourt de Moraes, no 222,
Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se. em sessão pública. sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes. RG n" I .331 .506-92 SSP/PR, e os membros da

equipe de apoio. Sra. Rosemeire Luiz da Silva. RG n" 7.224.894-5 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere

Sotto, RG n" 9.257.282-0 SSP,?R, designados pela PoÍtaria n' 080/2018, para proceder a abertura e
julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na erecução do

objeto do Pregão Presencial n" 35/2019 - destinado ao registro de preços para eventual

contrataÇão de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de

bolinha e tobogã inflável. Aberta a sessão, o pregoeiro inl'ormou que protocolaraln os envelopes n"
I e no 2 as seguintes empresas: PAULO ROBERTO MOREIRA, CNPJ n" 11.214.840/0001-73.

representada pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, RG nÔ 6912821I e ANTONIO ALVES DE SOUZA
12029656879,, CNPJ no 24.031.37 410001-32, representada pelo Sr. Aparecido 'feodoro de Jesus

Júnior, RG n' 8.930.234-0 SSP/PR. O pregoeiro .resolveu dar conlinuidade ao pregão solicitando
que os representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento

exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com a análise

dos envelopes contendo as propostas de preços. Em seguida. Í'oi dada oportunidade aos

representantes das empresas classificadas de apresentarem seus lances. Ato continuo, o Pregoeiro

convidou o representante da licitante que apresentou o menor lance à negociação direta, visando à

obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. O preço tlnal obtido tbi RS 9.000,00 (nove

mil rais). Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa ANTONIO ALVES DE

SOUZA 12029656879, CNPJ n' 24.031.37 410001-3 2. cuja proposla tbi classiflcada em primeiro

lugar e obsenou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo. portanto declarada

habilitada. Foi entâo concedido pelo Pregoeiro. o prazo de I0 (dez) minutos para a manilbstação

de possír,el interposição de recursos. Deconido o prazo, sem manifestaçào de intenção de interpor

recurso. o Pregoeiro declara vencedora à empresa habilitada. O Pregoeiro infomrou ainda que no

prazo de 0l (um) dia útil contado do encerramento da sessão. a licitante declarada vencedora.

deverá apresentar sua proposta devidamente ajustada ao último lance. O processo será

encaminhado à Autoridade Superior para decidir sôbre a sr,a Homologaçào. Nada mais a tratar. a

sessão foi encerrada, eu. Rosemeire Luiz da Silva. lavrei a presente ata que [ida. e achada

conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes

W''--
Rua WalÍÍedo Bittencourt de Moraes. 222 - aa(0xx43) 3266-8100 ( N P J 95 561 080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
111

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Rosemeire iz da Silva
Equipe de apoio

Pollinv Simere Sotto
Equipe de apoio

Paulo Robe o oretra
Representante da emp SA ulo relra

§,*o* deJesus JúniorApareci
Representante da empresa Antônio Alves de Souza 12029656879

Rua WalfÍedo Bittencourt de MoÍaes. 222 - q(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.j61 080/0001-60
E.mail: Iqi!ê!êp]@!§D.pIg9]LE Nova Santa Bárbara - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAN A

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 35/2019 - SRP

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

do Paraná, comunica que no dia 17 de setembro de 2019, às 10h00min, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'222, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamenio da proposta

apresentada na licitação modalidade Pregão Presencial no 35/20í9, destinado ao registro de

preços para eventual contÍatação de locação de carrinho de pipoca, carrinho de algodáo doce,

cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável.

Protocolaram os envelopes n' í e n' 2, as seguintes empresas: PAULO

ROBERTO MOREIRÂ, CNPJ n" 11.214.840t0001-73 e ANTONIO ALVES DE SOUZA

12029656879, CNPJ n' 24.031.37 4t0O01-32.

Após abertura do envelope de proposta, negociação e análise dos documentos

de habilitação, o pregoeiro declarou como vencedora a empresa ANTONIO ALVES DE SOUZA

12029656879, CNPJ n' 24.031.37410001-32, num valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

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

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no senttdo de verificar se a

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

conforme comprovantes anexos.

Resolv+.se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após

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

Nova Santa Bárbara, 1710912019.

Marc n tô_nio de Assis Nunes- Pregoeiro

Rua Walfredo Binencourt de Moraes nô 222, Cenlro. I ,13. 3266.8100. :i - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - 9 - E-mails - Iicitacaotãnsb.pr.qov.br - rlrvrv.nsb.or.gov.br
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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 24.031.374t0001-32

Data dâ consulta: 1710912019 11:08:31

Data da última atualização: 1710912019 04:45:14

DTTATHAR CNP.I/(P[ D0 SANCIoNADo

Nenhum registro encontrado

Detalhamento das Sangóes Vigenles - CâdastÍo de Empíesas lôidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

)

LIMPAR

NOME DO SANCIONAOO UÍ DO SANCIONADO óRGÃo/ENT|DAoE sANctoNADoRA Ttpo DA sANçÃo

)

DAIA Dr PUBT.TCAçÃO DÂ SAi{çÃO

,{:)
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[onsulta de lmpedidos de ticitar

TCEPR

Trpo do{umento CNPJ

lJonre

Pêiquiià Impêdldos de lrcltâr
Fôrnê.Êaôr-

Nu.neroC.,:urrrÊnto 24011374000112

Periodo publcação I dc

Datn dc lní,.1o línped mento; de

Datà ce Fim Imped menlo: dÉ até
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Município de Nova .""o.:::l:". 

), PÍegão Pres€ncial 35/20í9 '
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIÇOS

C]fJ: 24.03í.374/0001-32 Fornecedor: ANTONIO ALVES E SOT.ZA E-mail:
Endoreço : RtlA SI.zÂÀloAt,lASTACIO 174 - CENTRO - Leópolb/FR " CEP86330-00O TeleÍone:
lnBc.lçào EEtadual: §ENTO Contador: MO JOSE @ÉHO JUNOR

Fax Celular:

Ísl€Íon€ contador: 4335241.01 4

Rop.esentânte: ANIONIO ALVES DE SOI-ZA CPF: 120-296.56&79

Êrdereço representante: RIIA Sl-UAtlO AMSTAOO OA SILVA 174 - CENIRO - Leópolb/FR - CEP86330-000

E-mail representante:
Banco: 1 - 8B Agência: 3767-2 - BAI€O m BRASL - Sertaneja/FR

RG: 252013682

Conta: í 133$2

TeleÍono representante:

Oata de abe.tura:

Fornscedo. enquadredo como microempÍesa ou empresa de pequeno porte (pare obter os beneficios da leicomplementar n'12312006).

W
N" llom DcrcÍlç5o rlo Produto Í Sorvlço cltdo- unld Pí.ço Márlmo t âÍc. Prâço Unlú.lo

o0í

oo2

003

0üt

005

Cám6 elásliÊâ (ocáção. in6t.l€çâo ! opcGçáo) 1zl,O0

dE no minilnô 4.3 mclÍos do ctiâmclÍo. para cÍi.anças dc alé 12 ânos Capacdadc dê ató 3
cÍi8nçôs p,or vez Acompanhâdâ de monitor Írá.a oÀênlaí qs cdinÇãs na ullúÇ66 do brinquêdo.

Por um p€íiodo de I ho.ss

Catrlnho de Blgo(ão dc'ce (locaçáo instalaçào e opcraçáo), 4,00
com mâleíiâl incluso. lâiscomo sçÚcàÍ e pllilos ê 1(L,me)pessoá scNrndo porúm periodode

Caftinho de prpocá (tocaçáo, inslâlaéo e opcÍaçáo) 5.00

com matcrial incruso. tâis como mitho dê prpôcá sâ1. óleo ê êmbárooens e 1 (u,ns) pcssoá
3eN,hdo por um periodo de 8 ho6s

Prscina de bolinha inílávêl (lociçáo. inslálãçào e op€EÉo) 11,00

com drmensáo m'nimEs dc 3 x 3 m Acompanhada de mon,toí pala oíicntoí âs cnanças na
urillzrçào do brinquedo, poÍ um D€íiodo r,ê B horas

Tôbo€ã inÍlável giganle (locaÉo. inslalaçáo e ope.aç5o) 7,00
com mêdidas mlnimâs: comprimcnlo 6.5 mctros, laíEura 3,50 morÍos ê ahuru 5 metros.
r€ompánhadâ de monitoí pára oncnlar as cBonças na ulilizrçâo óo bnnq!r.do, por um pêÍiodo

UN

UN

UH

UN

UN

36r.66

476.33

477 -3X

328.66

683.33

r52.00

239.50

233.60

16.{.00

420,2859

2.128,00

950,00

1.168 00

1 804,00

2 912 OO

PREçO TOTA DO LOTE

T('TÁL DÁ PROFOSTÂ

9.000,00

,.000,00

Valdade da proposta: 60 dias

PÍazo de entJega. 30 dias )
...Í-1,.^"* l; + ,,.1 L

ANIONIO ALVES DE SOI.ZA
O'IPJ: 24.031.37410001-32 t?*r. 

*3't . 
g?41fr $$1 "3il

AF{Tndi0,tLYE$ tE $üU:Ê
ii:$: Íêü.Ê$6.$$8"?$

Rl::r !,,:rírc Àras'urflc da Silya. 1 i".

CÍr,Io - CÊF t 6.33ii-000

\,1)

Btt@t.- \rús& 1143 18'G,2ol9 r0 29 U
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Adminrstrativo np 062/2OL9

Pregão Presencial ns 035/2019

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de locação de carrinho de pipoca,

algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável.

Origem: Setor de Licitaçôes

PARECER JURíDICO N9 2OOl2019

Submete-se a apreciação desta Procuracioria Jurídica, o processo licitatór.io Pregão

Presencial ne O35/2O79, o qual tem por objeto Registro de Preços para eventual

contratação de locação de carrinho de pipoca, algodão doce, cama elástica, piscina de

bolinha e tobogã inflável.

O pregão é regido pela Lei ne lO.52Ol2OO2, o. Decreto ns 3.555/2000, o Decreto ne

5.450/2005 [poro pregão noÍormoto eletrônico] e, subsidiariamente, a Lei n-o 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram estabelecidos

no art. 3s da Lei ns LO.32O|2OO2, e devidamente cumpridos no momento oportuno.

Constou a devida justificaiiva da autoridade competente quanto à necessidade de

contratação e definição do objeto do certame, foram juntadas as cotações de preço de

cada um dos itens pretendidos, como forma de fixar o preço médio a ser licitado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com

fixação dos prazos para fornecimento do objeto a ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio, do preBoeiro

e respectiva equipe de apoio, cuja atribuiçào inclui, dentre outras, o recebimento das

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

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

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da procuradoria

jurídica do Município.
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Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase externâ do

certame (Art.4e incisos la lV da Lei ns 10.520/02) e providenciou a publicação do Edital,

convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que enire a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art. 4s, v da Lei ne 10.520/02).

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das mesmas e

procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos previstos.

No total, 02 (duas) empresas se cred encia ra m.para disputa por lances, apresentando a

documentação pertinente, da empresa e do seu representante para esta fase do

procedimento.

Ato contínuo iniciou-se a fase de lances de ambas as empresas, vez que as mesmas

apresentaram propostas dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com as empresâs

classificadas, visando obtenção da proposta mais vantaiosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, procedeu-se a

a nálise dos documentos de habilitação jurídica das empresas devidamente cla'ssificadas,

sendo declarada vencedora a empresa ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879, CNPJ

nç 24.O31.374/0001-32, que atendeu aos requisitos editalícios, sendo requerido à

referida empresa que apresentasse no prazo de 01 (um) dia sua proposta ajustada ao

último la nce ofertado.

Juntou-se consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de

Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidóneas e Suspensas

- CEIS, com relação à empresa vencedora do certame.

Abriu-se prazo para manifestação de interesse a interposição de recursos. Transcorrido

o prazo legal, não houve interesse na apresentação de recurso quanto as fases do

processo licitatório Pregão Presencial ns 035/2019, tendo vindo desta forma descrita

acima, instÍuído o processo para análise final desta procuradoria jurídica.
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Tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando o processo

devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou irregularidade no procedimento,

estando apto para encaminhamento a autoridade superior para continuidade da

contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada nestê parecer se ateve às questões jurídicas

observadas na instrução processual e no edital convocatório, com seus anexos, nos

termos, da Lei ns 10.520/2002, c/c a Lei ns 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes

ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçâmentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração

Direta Municipal.

E o parecer.

Nova santa Bárbara, 27 de setembro de 2019

Carmen Cortez Wilcken
Procu radoria J u rídica
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa

Excelência o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL'

n," 351201-9 - SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÂO ou não

deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 30l09 l2Ol9.

Marcó Àfun€s
elro o 080/2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. I 43. 3266.8100. :-l - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao/0nsb.or.gov.br - rvrvrv.nsb.or.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoloclçÃo e aouuorceçÃo
pnsoÁo PRESENCIAL N.35/2019 - sRp

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro (09) do ano de

dois mil e dezenove (21l9l, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuiçÕes. legais, HOMOLOGO o procedimento

da Licitação Pregão Presencial n." 35/2019, destinado ao registro de preços

para eventual contrataçào de locaçáo.de carrinho de pipoca, carrinho de

algodáo doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogá inflável, a favor da

empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: ANTONIO ÂLVES DE

SOUZA 120296,5,6,A79, CNPJ n" 24.O37.374/OOOI-32, num valor total de R$

9.OOO,OO (nove mil reais).

Dar ciência aos inteÊessados, observados as prescriçôes

legais pertinentes

,]

Kondo
Municipal

-t

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n" 2f2. Centro. I 43. i2ó6.8100. :a - 86.:50-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-marls - lrcitacao'ânsb.pr.eov.br - urru,.nsb.pr.qor.br
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPBENSA OFICIÂL -
Lei n'660, de 02 dê abril
de m13.

Edição N' 1576 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Segunda-Íeira, 30 de SETEMBRO de 2019

Aos 30 (tnnla) dias do mês de setembro (09) d

IERI'O DE HO L
PREGÃO PRESENCIAL NO 35/2019 . SRP

o s mil e dezenove (2019), em meu Gabinele, eu Eric Kondo, PÍeÍetto Municipal, no uso de
minhas atnbuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da LicilaÉo Pregão PÍesencial n." 35/2019, destrnado ao registro de preços paÍa evenlual conlralação de
locação de caninho de pipoca câmnho de algodão doc€, cama elástica, piscrna dê bolinha e lobogâ inllável, a lavoÍ da empresa que apresentou menor proposta,
sendo ela: ANTOill0 ÂLVES 0E SOUZA 12029656879, CNPJ n' 24.031.374/0001-32, num valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

_ Dâr ciência aos rnteressados, observados as prescriçoes legais pertinentes

Eric xondo
P.efeilo [.4unicipal

AVTSO 0E L|C|TAÇÃO
PREGÀo ELETRôNleo lf 37/2019 . sRP

0bjeto: Registro de preços paÍa eventual aquisiçào de materiais de expedienle, mateÍiais esportivos, mâtêriais paÍa arlesanato e outros, para mânutenção
das SecÍetarias Municipais.

Íipo: Menor pÍeço, por item.

RECEBIiTENTO 0AS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 02/10/2019 às 07h59min do dia 16/10/20'19.

ABERTURA DAS PRoPoSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia 16/'10i20í9.

tNícto DA sEssÀo DE D|SPUTA OE PREÇOS: às 08h30Ínin. do dia 16/t0/20 t9.
LoCAL: wmy.bll.oro.br "Acesso ldentificado no link .licitaçóes"
Preço máximo: R$ 67.901,11 (sessenta ê sete mil, novecentos e um reais e onzê centavos).

hlqlEêle!§l@D.bE$laÍÊ§; poderão ser obtidas em horáno de expediente na Prefeitura Munrcipal de Nova Santa Bárbara sito à Rua WalÍredo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo Íone; 43-3266-8100, por Emajl: licrtacao(Onsb.or.qov.br ou pelo srte www.nsb.0Í.aov.br

Nova Sanla Báôara 30/09i2019

i,taÍco Anlônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Porlana n'080/2018

orspeNsl oe LrcrrhcÁo n'zstzotg

De amrdo com o pÍocedimenlo administralrvo instaurado pelo Município de Nova Sanla BáÍbara, objeto do pÍotocolo no 68/2019, refe_Íente ao processo de

drspensa de tic aÉo, para CoNTRATAçÃO DE EITPRESA PARÁ FORNECIMENTO DE REFEIÇoES, TEN00 EM VISÍA C0MEITORÁÇÀO 0A SEITANA DA

PESSOA IDOSA, mnÍorme solicitaÉo íeita pela SecÍetaria Municipal de Assislência Social, e sendo âlend.idâs as normas legais perlinentes e na forma do inciso ll,

do art. 24, da Lei8666/93 e posteriores alteraÇóes, caracteÍiza-se a reíenda dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR,30/09/2019

tuic Xondo
PREFEITO MUNICIPAL

ll- Atos do Poder lativo

lll- Publicidede
Náo há bhca raa te data

Não há publicaçoes para a presente data

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Santâ Bárbara
Bua Wdlredo Bitlencoun de Moíaes n'222 - Cenlío

FonerFaxr (43) 3266-8100
E-mailr dranoolcrai@nsb.pí qov.br

pmnsb@nsb.pr.gov.bÍ

o@renro assÍrádo por cení.ádo oq'ral Nova sanla
Btuâ PEl6ruÍa MunÊpâI. 955610€0000160-ÀC SERÁsa
Sua atenlicúad€ ó q,fuliia d6dê qrê vsuaizaó ânâvés do
sftr hno //wv nrh d.qov.b/dj/.uhi.ddd'ano oI'.ú ontm



lníoínâçôos CoÍíplomêntar6s: podeÍâo ser
êxpedi€nto na PíBíeituÍa Municipâl de Nova Sanla BáÍbâra, silo à Rua
WâlÍÍedo Bilt€ncouíd€ MoÍa6s no 222, pslo tone: 4 3-32ô6-B 100, poÍ Email:
li!r!!!@@ütlp!89!Eou pclo site q\ry4!Lp!8qj,

Nove Senla BáÍbam, 30/09/2019.
wlaÍco Antônlo doAiBlô Nuno6 - Píogoolro - PortaÍla n'000/2010

AV|SO DE LtC|TAçÃO PREGÃO PRESENCIAL N'30/2010
ObJolo: ConlrataÉo do ompresa especializadá pâra pÍestaçâo do selviçús

de mânul€nÇ5o dos pontoc cle iluminâção públicá do Municlpio do Nova
SantâBáítârâ.

Ípo: M6noÍpr6ço, porltsm.
Roceblmontodo6 Envelopês:Alé às'l3h30mh, dodia 15/10/2019.
lrliclo do Píogáo: Dis 15/10/2019,às 14h00mln-
PÍeço máximo. RS 84.000,00 (oitenlâ € quâlro n lreâis).
lníormâçoes Conrplomênlâíes: podorâo ser obtldas om hoíário de

6xp6dl6nlo oa PreÍeituÍâ Municipâl do Nova Sanlá Báóaíâ, slto â Rua
Wsúrodo Blllencourlde Morses n'222, p6lo íone: 43-3266{ 100, poÍ Email:
li!Íê§3a(r!!b,!!a9!bl ou pelo slle wslv.Nr oÍ qov.bÍ

Nova Sânta Báíbâre, 30/09/20 t 9.
Marco Antônlo deA3sl3 Nun.a - Progoolro. Porlarla n'080120í8

AVTSOOE LtCtÍAçÁO PREGÀO ELETRÔN|CO X'39/20í9. SRP
Obieto: Reglsúo dê píêços paÍa €vonlual aquislÉo do matoÍiais da

enÍeÍma9em, msteriai6 odonlológicoÊ, mêdicamentos, lnjoláveis e Íóímulas
iníantis - lollês espooais, parã supíir as nêc€ssdádes da SecÍêláriâ
Municipal dê Saúdo-

Ílpo: M6oor prêço, por ilêm.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 02/10/2019 às

07h59min do diâ 17l10,2019.
ABERTURA OAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia

17n0n019.
rNlcro oA sEssÂo DE DrsPUÍA DE PREÇos: às 00h30min do dia

17 t1U2019.
LOCAL: wuw bll.oÍg.bÍ'Ac6sso IdonÜÍc€do no lnk. lidlaÉ€5'
PÍeço máximoi Rt 208.758,0'l (dú2enlos e oltÊnlâ o oito mí|. seteconlos ê

clnquenlá 6 ollo reâls o um c€nlâvo).
lnÍofmâçôs6 ComplemontaÍesi podsÍáo ssr obfidas sm hoÍário dê

expedlenlo nâ PÍeíeiluÍâ Municlpâl de Nova Sanlâ BárbaÍo. silo à Rug
WálÍrêdo BitlencouÍtd6 Moíâss no 222, pêlo Íone: 43-326H10O. por Emâil:
licnacaorad,.nr4qú! ou p6lo 3it6 N§1\f,Nh pÍ !uv.br

Nova S€nls BáÍbâra. 30/09/2019.
MarcoAntônlo dâ Assls Nunea -Pí€go€lro - Porlarle n'080n018

RMO DE HOMOLOGAçÁO E Áõlíoràíç1o,
PRESEN

^os 
30 (úinto ) diâs (Og)do ano dedols milo dezenovo

lma

BflI

rI
t,-:
Io

I
I
I N,

E791000

(201S), em Ínêu Gabinele, eu Eric Kondo, PÍoÍ€lto lüunilpal, no uso da
minhas alribuiÇóes legais, HOMOLOGO o pÍocêdlmênto dâ Licilaç3o Progáo
Prêsonciâl n.o 352019, dêslnado ao r€gislro de preços para evenluál
conúâláção d6 locáção dê cámnho de pipocá, crninho do âlgodáo doce,
camê elástica, plscina de bolinhâ 6 lobogá innável, â Íavor dâ emp(9sã que
êpÍesenlou msnoÍ proposle, sêndo olâr ANTONIO ALVÊS OE SOUZA
íi02s656079, cNPi n' 24.031.374/0oo't -32, num vátor roratde R§ 9.0m,00
(nov€mllÍ€6ls).

Oar cl6nclá âos iotoíessadog, observados as pÍescriçôes legais
pônlnonlos.

Erlc Kordo - Pr€Íelto Munlclpal

R

I
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PREFEITURA MUNICIPAL
lZqNOVA SANTA BARBARA

EST ADo Do PARANÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o 94/20í9 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 35/20,I9 - PMNSB

O UUItCíptO DE NOVA SAHil gÁngARA, com personalidade lurídica de direito público intemo, inscnla no

CNPJ sob n0 95.561,080i 0001S0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250.000, representada neste ato poÍ seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, braslleiro,

casado, RG n'5.943.184S SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018,008.959-50, doíavante denominado Orgão

Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N" 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçóes posteriores,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial N' 35/2019 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual contratação de empresa para eventual contrataçáo de locaçáo de

caninho de pipoca, carrinho de algodão doce, c€ma elástrca, piscina de bolinha e tobogá inflável, conforme

especificado, oferecido pela empresa ANTONIO ALVES DE SOUZA 12029656879, pessoa jurídica de direito

privado, inscnta no CNPJ sob no.24,031.374/0001-32, com endereço à Rua Suzano Anastácio, 174 - CEP:

86330000 - Bairro: Cenko, Leópolis/PR, neste ato repÍesentada pelo Sr. Antônio Alves de Sousa, inscnto no

CPF sob n0. 120.296.568-79, RG n' 252013682, doravante denominada beneficiána da Ata, cula proposta foi

classiflcada, observada as especiÍicaçóes, os preços, os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as

cláusulas e condiçóes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitur objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual contrataçáo de locação de

caninho de pipoca, câÍrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável,

conforme especifcado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N" 35/2019 - PMNS8,

independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a contratar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especiÍica para

contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registo terá

preferência, nos termos do arl. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reafirmada no arl. 70, do Decreto n" 6.906/03.

cúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRÂDOS

LOTE: 001

Lote 001

nr" wãtr..ooÉtt.".oú a. úoraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8 100, Z - 86.250-000

ITENS

tr|,tr.,ç
2.128,001 7314 Cama elástica (locaçá0,

instalação e operação) de no

mínimo 4,3 metros de diâmetro,
para crianps de até '12 anos.

Capacidade de até 3 crianÇas

por vez. Acompanhada de

monitor para onentar as

criançâs na utilização do

brinquedo, por um periodo de 8

horas.

UN 14,00 '152,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitaçao@losb.l:ulqy.br - www.nsb.or.gov.br
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cr-A SULA TERCEIRA. DA VIG NCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do lr,lunicipio de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÁO ORçAMENTÁRh

As despesas decorrentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

OTE: 001

Lote 001

7316 Carrinho de algodáo doce
(locaçá0, instalação e

operação), com material
incluso, tais como: açúcar e
palitosel (uma) pessoa

servindo, por um periodo de 8
horas.

UN 00 50 958,00

LOTE: 00'l
- Lote 001

3 7317 CaÍrinho de pipoca (locaçáo,

instalaçáo e operaçáo) com
material incluso, tais como:

milho de pipoca, sal, óleo e

embalagens e 1 (uma) pessoa

servindo, por um período de 8

lhoras.

UN ,00 ,60 1.168,00

LOTE: 001

- Lote 001

4 7318 Piscina de bolinha inflável
(locaçá0, rnstalação e

operaçáo) com dimensáo
mínimasde3x3m.
Acompanhada de monitor para

orienlar as crianças na

utrlizaçáo do bnnquedo, por um
período de 8 horas,

UN 11,00 164,00 1.804,00

LOTE: 001

- Lote 001

5 7322 Tobogá inflável gigante

(locaçã0, instalação e

operação) com medidas

minimas: comprimento ô,5

metros. largura 3,50 metros e

altura 5 metros. Acompanhada
pe monitor para orientar as

lcrianps na utilizaçao do

lbnnquedo, 
por um periodo de 8

lhoras.

UN 7,00 420,2859 2.942,00

ÍOÍAL 9.000,00

DOTA ES

'1590 06.002,12.361.021 0.201 6 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Do Exercício1600 06.002.12.361.0210,2016 103 3.3.90.39.00.00

3.3.90.39.00,00 Do Exercicio1610 06.002.12.361,0210.2016 104

06.002.12.36'1.0210,2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exerciciotozu

3.3.90 39.00,00 Do Exercício2140 06.004.12.365.0270 2020 0

103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2150

06.004.12,365.0270.2020 '104 3.3.90 39.00.00 Do Exercicio

Do Exercício2610 08.001.1 0.301.0320.2025 0

Do Exercício2980 08.002.1 0,304.0370.2030 494 3.3.90.39.00.00

2

, x - so:so-ooo
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2985 08.002.1 0.304.0370.2030 497 ls.s.so39"oooo Do Exercício

3070 09.001.08.244.0380.2031 U lo.s.so.es.oo.oo Do Exercício

3290 09.002.08,244.0400,2033 o B.s.so.:s.oooo Do ExercÍcio

3300 09.002,08,244.0400,2033 705 ls.s.so,rs.oo.oo Do Exercicio
3320 09.002.08.244,0400.2033 727 lr.e.so.es.oo.oo 0o Exercício

3330 09.002.08.244.0400.2033 ls.r.so.ss.oo.oo Do Exercicio

cúusuLA ourNTA. DA VAL|DADE Dos pREços

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

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa pâra a Administração Pública e sattsfazendo os

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

validade desta Ata de Regisko de Preços, a Prefeitura lt4unicipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a
contratar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitaÉo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

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

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficrária, neste caso, o contraditóno e a ampla defesa.

CúUSUI.A SEXTA. Do CANCEI-AMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS

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

. automatrcâmente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

. pelo Ôrgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

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

defesa:

A pBdido, quando:

- compÍovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de forp
maior;

- o seu preço registrado se toÍnar, comprovadamente, inexequível em função da elevaÉo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

preços regrstrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçâo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não acertas as razÕes do pedido.

- por iniciaüva do Orgão Geíenciador, quando a vencedora:

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

- perder qualquer condiÉo de habilitação ou qualiÍlcaÉo técnica exigida no processo licitatório;

- por razÕes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍlcadas;

- não cumprir as obrigaçoes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condiçóes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicaçao do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÊnMA - DAs oBRtcAçoEs DA BENEFIcIÁnn oa lra
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de ReÍerência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se3

blç-v**
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intsiramente pela execução inadequada. Manter.se regular (documentaÉo obrigatória náo poderá estar vencida)
na data do seu efetivo pagamento.

A BeneÍiciaria da ata é responsávei pelos encargos trabalhrstas, previdenciários, flscais, civis e comerciais
resultantes da contÍatação.

cúusuu ornvA - DAs oBRlcAçôES Do MuNtcÍplo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as inÍormaçóes e os esclarecimentos, aünentes aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessáÍio, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedorai

- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo mm as orientações passadas pelo Orgâo

Gerenciador ou com as esp€cificaçoes mnstantes do Ato Convocâtório, em particular, de seu ANEXO l.

cúusulá NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA ExEcuçÃo Dos sERVrços E EMrssÃo DAs

AUToRTZAçÓES DE ExEcUçÃO

0s serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a câso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissáo das autorizaçóes de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,

será rgualmente autoÍizado pelo órgão requisitante.

cúusuLA DÉcrMA - DA pREsrAçÃo Dos sERvlços
0s brinquedos solicitados deverão ser instalados nos locais a serem indicados pela Secretaria Municipal de

Educação, Esporle e Cultura, Secretaria lüunicipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.

0s brinqugdos deverão ser instados com antecedência mínima de 01(uma) hora antes do inicio do evento.

As Secretarias solicitantes farão o agendamento prévio, com no minimo 15 (quinze) dias de antecedência,

inÍormando o tempo de permanência e o horário de desmontagem.

Ficará sob inteira responsabilidade da Beneficiária da Ata o transporte, montagem, desmontagem e guarda dos

bnnquedos, náo se Íesponsabilizando a PREFEITURA por qualquer ônus.

0s brinquedos deverão possuir sistema de amanaçao e ancoramento no solo, evitando o deslocamento dos

mesmos, quando da incidência de vento e chuvas.

0s brinquedos serão instalados em conformidade com as normas aprovadas pela AssociaÉo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT e demais legislaçóes aplicáveis à matéria.

A Bsneficiária da Ata deverá adotar medidas preventivas de modo a evitar danos materiais e/ou pessoais a seus

funcionários, usuários, terceiros e ao público em geral, Íicando ainda responsável únicá e exclusivamente por

qualquer indenização ou ônus, incidentes na realização dos serviços, isentando-se PREFEITURC.

A Beneficiária da Ata deverá aplicar todos os esÍorços, recursos humanos e materiais para a manutenção do

pleno sucesso do evento, assumindo todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e encargos trabalhistas,

previdenciários e fiscais, que, direta ou indiretamente incidam na realizaçáo dos serviços.

Todos os bnnquedos a serem rnstalados, deveráo ser acompanhados de um monitor durante o seu

funcionamento, que deverá zelar pela segurança dos usuários e coordenar a ulilizaçáo dos mesmos.

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. Do PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela SecÍetaria 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 adminrstrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alineas

"a','b- e "c" do parágrafo únrco do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiçoes insütuídas a título4

A
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de substituiÉ0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a tercerros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a Prefeitura aguardará a regulanzaçáo por parte da
beneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipat de Nova Santa
Bárbara fará o devido pagâmento mediante depósito banúrio, Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,
agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÉo do
pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

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

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 35/2019 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiána

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coíeção monetária.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneflciária da Ata d€verá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, coníorme cotado em sua proposta de preços;

. Assumir inteira responsabilidade pela execuçáo do objeto, de acordo com as especificaçôes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneflciária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condiçoes, no preço e nos prazos constanles desta ata,

- Não contratar seNidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo dos serviços.

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

Prefeitura l\4unicipal de Nova Santa Bárbara.

. Manterem durante a execuÉo da ata todas as condiçóes de habilitaçâo e qualificaÉo exigidas na licitaçáo.

cúusuLA DÉctMA TERGEtRÂ - DAs sANçôES ADMtNtsrRATtvAs

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

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

legais pertinBntes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançôes:

o Advertência;

. Multa de'10% (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do 1.o colocada do

item em assinar a Ata de Registro de Preços;

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

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçá0, além do desconto do

valor correspondente ao fornecimento náo realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de '15 (quinze) dias corndos, uma vez comunicados oflcialmente;

. Suspensão temporária do direito de partrcrpar de licitação e de Íomecer à AdministraÉo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditório e ampla

deíesa.

A aplicação das sançóes previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilrzaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçá0.

As imporlâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍlciária da Ata,

podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

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

a)greves;

b) epidemiesi

c) cortes frequentes de energiâ elétnca e água:
5
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d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos materiaisi

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

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. Do coNTRATo
Será dispensada â celebração do Contrato entre as parles, na forma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62 da

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

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classifrcado para o item não apÍesentar situaÉo regulaÍ quando da emissão da Nota de Empenho, ou

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

para substituÊla em igual prazo e nas mesmas mndiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sançóes cábíveis previstas neste Edital.

cúUSULA DÉcIMA QUINTA. DAS OISPOSIçÔES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Presencial N0 35/2019 e as propostas das empresas classificadas em

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

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

pertinentes.

CúUSULA OÉCIMA SEXTA. DO FORO

Flca eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de quaiquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaÉo.

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

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

'ü
Nova Santa ra,03/10/2019

Kondo

Prefeito lr'tunicipal Autoridade Competente

RG n' 5.943.'1846 SESP/PR

Antônio Alves de Sousa

Empresar Antônio Alves de Souza 12029656879

CNPJ: 24.031.374/0001-32

Beneficiária da Ata

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 2, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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ao é r i a ru a oafr(ê Íg*;rt;
RepÍesentante da Escola l\,'tunicipal Edson G. Palhano - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

estloo oo plneruÁ

Representante da Escola Municrpal Ma da Conceição Kasecker - Fiscal responsável pelo acompanhamento

uá.ltct

--5tr*+.
Simoni Apá

Representante do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Mich de Jesus

Secretária l\4unicipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

n4"Ví^er"ra"ti^"

dp,

ü.o-^ 8.i^. - -.vi F,^í2,^,t-J Ligia Bárbara Meira 6antana

Representante da Secretana l\4unicipal de Assistêncra Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

'7
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lalerais oposlos. O baláo firadoÍ deveÉ estaÍ localizado pÍótimo dos
onÍicios laterais e apÍesênlaÊse unÍorme e resistenle quando inflâdo,

embahdo individualmenle em plástico e íeembolsado em papelgÍaru

ciúÍgico com abertJÉ em Élalâ,Embâlâgem indrudual, com
abeÍtuÍa asséptrá, contendo dados de identifcaçáo, procedêncla,

tipo ê datâ de êslerili2âÉo, validade

LoTE: 1M
- Lote 184

1 5937 SONDA DE FOLLEY (VESICAL) n"18 de demora com 2 vias,

descaÍlável, esléril, com baláo, conÍecconadâ êrn boÍacha natural,

silimnizadâ, apiíogênjcá, côm o n0 e a c€paodade do baláo
eskmpados êm bcal üsível e pefinanênlê Dolada êm sua

exlÍemrdade drstal com 2 !1as, sendo umâ mm drsposrtrvo dê

fêchamenlo quê quândo aconâdo com o blco da sennga, permita a

êntrâdâ e sâida do conlêúdo do bâ6o a oulÍa vla, coÍn ponla

leveÍnenle alargada, permilindo peÍíerta adaplaÇáo a conectoíês. A
exkemidade pÍoximal devera leÍ ponla aíedondâda e dors orifícios
laterais oposlos. O balão fixadoí devera estar localizado pÍóÍmo dos

oriÍicios laleÍals e apÍesenbÊse unúoíme e resislentê quando inflado,

embalado indryiduâlÍ'ênte em pláslco e Íeembolsado em papelgrau

cirurclco com abertura em Élâh.Embalagem rndivdqal com

abeÍtura assépüca, coolendo dados de denüllcação pÍocêdência,

tipo e dalâ de eslerilizaÉo, valijade

ADVANTIVE UN 50,00 2,98 149.00

1 3469 SUGADOR DESCARTAVELODONTOLOGICO TUTTI.FRUTTI

PACOÍES CONTENDO 40 UNIDADES

SSPLUS PCTE 200,00 5,50 1.100,00L0ÍE:183
- Lole 18ô

LOÍE:191
- L9!e 191

1 4851 TAÇA DE BORRÁCHA PARA CONTRÁ ÂNGULO UTILIZÁDA

PARA PROFII-ÂXI.A DENTAL

PREVÉN UN 4,00 1.44 5,76

TESOURÂ BUCK REIA CASSIFLEX UN 4,00 36,29 145,161 6907L '. 195

LO e, Zm 1 3395 TIRÂ DE POLIESTER 1O X 120 X O,O5 MM CONTEM 50 UNIDADES PREVEN CX 4,00 2,98 11,92

DIAMANTEC cx 3,00 9.95 29,85LOTE: 205
- Lote 205

I 7205 TIRAS DE LIXAS DE AÇO ABRASruA METALICAS PARA

AMALGAMA 6 MM C/ 12 UNID

VASELINA SÓLIDA POTE C/ NO MiNIMO 30 G QUIMIDROL PT 4,00 5.41 21,ULOTEj 206 1 1038

SSWHIÍE UN 10,00 39.99 399.90LOTE. 207
- Lote 2C7

1 6968 VERNIZ COM FLÚOR CONTENDO 1O Mt VERNIZ COM

FLUORETO 1O GRAMAS DE PEDRA POMES. 1ML
CONTENDO 50 MG NAF.22,6MGF

r1,205,1íTOTAL

Nova Santa Bárbara - PR,04 de OUIUBRO de 2019 - Diário OÍicialEletÍônico - Edição: 1580/2019-1101 1

EXTRÂTO DA ATA - PMN B - REFERENTE AO PRESENCIAL N" 35/2OI

OBJETO - Registro de pÍeços para evenlual contratação de empresa para eventual contÍataçáo de locação de caÍrinho dê pipoca, carrinho de algodão doce,

cama elásüca, piscina de bolinha e tobogâ inflável.

VÀLIDADE DÂ ATÂ: De 0311012019 a 0211012020.

BENEFICIARLA DA ATA: ÂNTONIO ALVÉS DE SOUZA 12029656879

CNPJ sob n" 24.031 .37 410001-32

Rua Suza.o Anastacro, 174 - CEPi 86330000 . Bairro: Centro, LúpoliíPR
RÉSPONSÁVEL JURíDICO: CaÍmen Cortez Wilcken OAB/PR no 22.932.

ESPEC DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

ITENS

Código do' Preço loblMarcado

trDdub

Unldado dê
mrdih

Pr€ço

unilário
llem Dcs{ÍiÉo tu prodúto/serviço

14,00 152,00 2.128,00UN1 7314LOI Ei 001

- Lote 001

4,00 239,50 958,00UNLOTE:001
- Lote 0C1

2 7316

Cama elástica (locaEão, inslalaÉo e operaçáo) de no minimo 4,3 metros de

diámetro, para crianças de até 12 anos. Capacidade de até 3 criançás por vez.

Acompanhada de monitor para orientaÍ as cnanças na utilizaÉo do bÍinquedo,

por um peííodo de I horas

Camnho de algodão doce (locáÉo, instalaÉo e operação), com malerial

incluso, tais comor açúcaí e palilos e 1 (uma) pessoa seÍvindo, poÍ um periodo

de I hoías.

1.168,00UN 5,00 233,60LOTE:001
- Lote 001

3 7317 CaÍinho de prpoca (locaçáo, inslahÉo e opeÍaÉo) com matenal incluso, lais

como milho de pipoc€, sal, óleo e embalagens e I (uma) pessoa servindo, por

um p€ríodo de 8 horas.

1.804,00UN 11,00 164,00LoTE:001
- Lotê 001

4 7318 Piscina de bolinha inflável(locaÉo, instalaçáo e operação)com dimensáo

mínimas de 3 x 3 m. Ammpanhada de monitor gara oÍienlar as crianps na

uÍlizaÉo do bnnquedo, poÍ um peííodo de I hoÍas.

UN 7,00 420,2859 2.942.ü)LOTE:001
- Lore 001

5 7322 Tobogã inf,ávelgigante (locaçáo, instalação e operação)com medidas

minimas compnmento 6,5 metros, laÍgura 3,50 metros e allura 5 metros.

Acompanhada de monitor para onenlâr as cÍianças na utlizaçáo do bnnquedo,
poÍ um periodo de 8 hoÍas.

9.000,00TOÍÀL

ll - Atos do Poder Legblativo

Não há publicâ@es para a presente data

lll- Publicidade

Não há publrcaÉes para a presente data

DiáÍio Olicial Elêtrónico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walíredô Biíencouí de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266{100
E marl: diaÍoolicral@nsb.pr.gov.bÍ

pmnsb@nsb.oÍ.qov.br

Do.urenro assrÉ(,o por CeÍilScdo O'grral - Nova SánlÁ
&í.bâÍa PÍsr6{u.a Mu^'opár: 95561080000 r 60-AC SERÀSÀ-
Suâ auloúê&tl€ é Saranlrdi déd€ quê üiuôhtado âtÉvar dô
sitê: turp/ws Nh ry 8ôy.h&oírllÀIuiÂÀ:ÀúlrrtloaiEjalrÍ inr

l.1

alÉ-:
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PREFEITURA MUNICIPAL

Adélia Madalena Cardoso Ferreira

Maurilio Shiniti lnoue

Simoni Aparecida Braz de Lim

Michele Soares de Jesus

NOVA SANTA BARBARA i38It*ll
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊruCIA IruTCRXA

Nova Santa Bárbara, 2211012019

De: Setor de Licitações e Gontratos

Para: Fiscais da Ata de Rêgistro de Preços n' 94/20í 9

Prezados(as) Senhores(as),

Tem esta a flnalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia da

Ata de Registro de Preço n" 9412019, decorrente do Pregão Presencial n'35/2019,
cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de locação de carrinho
de pipoca, carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bollnha e tobogã
inflável, a fim de que a mesma seja acompanhada, assegurando-se o cumprimento
integral das obrigações assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Crist uditk do Santos
Setor de Licitaçoes

.í*,1'f-li-.,,r-' Data::11 /ll/1j19

Dalà? t I t/ l/ ,

Oata:Lt)t tiüL

Datai4 7l! 7 iê'r

Ligia Bárbara Meira Santana L. .*.f ú.a+'e,^. Data'.J_iJ /cJ&t3
Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Cenlro, I 43. 3266.8100, '-'- 86.150-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao,íànsb.pr.qor'.br - rvrvrr.nsb.pr. gor'.bl
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

1 I elernôuco 04 pREsENcIAL

No 35 / 2o\q

t3a

N' ESPECIFICA AO DOC OBS.
1 Ca ado rocesso ok
2 Ofício da secretaria solicitando ok

P refeito edindo abertura do rocesso ok
4 Or mentos estlmativa de re OS ok
5 Licita ão à Contabilidade Pedido de dota ão DK
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) ok
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) OK
B Parecer Juridico (lndicando a Modalidade) t)k
I Autorizaçáo do Prefeito para abertura Okr

10 Resumo do Edital OK
11 Edital completo DK
12 Pedido de Parecer JurÍdico do edital Ok
,15 Parecer Jurídico (Edital) DK
14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União) Orr

15 PublicaÇáo Mural de Licitação (TCE) ok
to Documentos de Credenciamento r)k
17 Propostas de Preço OK
18 Documentos de habilitação 0k
19 Ata de abertura e julgamento ÕV
20 Proposta final das empresas vencedoras OK

21 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇáo) ok
22 Parecer Jurídico (Julgamento) ok
23 LicitaÇâo ao Prefeito (HomologaÇão) OK
24 Homologação do Prefeito 0k
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

Diário OÍicial Eletrônico) 0k
26 Ata de Re istro de Pre OS

27 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal
A Cidade Regional/ Diário Oficial do MunicÍpio)

ao Licitaçáo ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada
29 Se houver aditivo
30 OfÍcio da secretaria solicitando aditivo
JI Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diárlo Oficial do Município)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlrô, Irone 4J 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E-rrail- licitacaotânsb.or.eov.br - rvrvrv.nsb.or.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnncÁo pRESENCIAL N" 35/2019

Aos 05 do mês de novembro de 2079,lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório de Pregão presencial n" 3512019, registrado em
2810812019, que tem como primeira folha a capa do prôcesso e as folhas seguintes
numeradas do no 01 ao no 140, que corresponde a este termo.

lEkine
Responsável pelo Setor de Licitaçoes

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes n" 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar:L Paraná

E-mâil - licilacao /i'nsb.or.eov.br - $rv\'-llsb.pl4Q!.h



Nova santa Bárbara - PR, 17 MARÇO de 2020 - Diário oftciat Eletrônico. EdiÇão: 1681/2020 -1141

PUBLICA ÇAO TRIMESTRÂL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N ." 94/2019 - PMNSB ltt
R EFERENTE AO PREGAO PRESE NCIAL NO 35/2019 - PMNSB

oBJETO - Registro de preços para.evenlual contratação de empresa para eventual contratação de locação de carrinho de pipoca,
carrinho de algodão doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inflável.

VALIDADE DA ATA: De 03/10/20'tg a 02t1012020.
srHertctÁntn oa ITA: ANToNto ALVES DE souzA 120296s6879
CNPJ sob n" 24.031.37 4lA0ü-32
Rua Suzano Anaslácio, '174 - CEP; 86330000 - Eairro: Centro, Leópolis/pR
ReSpOttSÁVeL lUníOICO: Carmen Cortez Wilcken OAB/pR n" 22.932

ESPECIFI AO DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

LoTE: 001
- Lote 001

-JTE: 00'1

- Lole 001

ITENS

C,ódigo doi .

firoduto/Se

':- DescÍiÉo.do produto/§erviF Proço -.

- unitárió':
Preço.total

LoTE:001
- Lote 001

1 7 314 Cama elástica (locaÉ0, instalaÇão e operaÉo) de no
minimo 4,3 rnetros de diâmelro. para crianças de até
12 anos. Capacidade de alé 3 crianças porvez.
Acompanhada de Tolilo. oaÍa oÍientar as cflanças na
utilizaÇão do brinquedo, or um periodo de I horas

UN 14,00 152,00 2 128,44

2 7316 Carrinho de algodão doce (locáçâo, lnstalaÇão e
peração), com material incluso, tais como: aÇúcâr e

palitos e 1 (uma) pessoa servindo, por um período de
hoÍas

UN 4,00 239,50 958,00

3 7317 Carrinho de pipocâ (locaÉo instalaÉo e operaÉo)
com material incluso, tâis como: milho de pipoca, sal,
óleo e embalagens e 1 (uma) pessoa servindo, por um
peÍiodo de I horas.

UN 5,00 233 60 1.168,00

L0TE: 001

- Lole 001

4 7318 Piscina de b0linha infláve (locaçã0, rnstalaçáo e

operaÉo) mm dimensão mínimas de 3 x 3 m.

Aconpanhada de monilo. paía oÍienta- as cr.anças na

ulilização do brinquedo, por um periodo de I horas.

UN 11,00 164,00 1.804,00

LOTE: 001

- Lote 001

5 1322 obogâ iníável gigante (loc€É0, lnslalaÉo e
peÍaçáo) coflr medidas mínimas: comprimenlo 6,5

metros, largura 3,50 metros e altuÍa 5 mekos
panhada de monitor para oÍiêntar as crjanÇas na

utillzação do brinquedo, por um periodo de I horas

UN 7,00 420.2859 2.942,00

OTAL 9.000,00

tcA TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE 0 N." 1't3/2019 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 2212019 - PMNSB

OBJETo - Registro de prêços para eventual aquisição de materiais de expediente, mateÍiais esportivos, materiais para artesanato,
brinquedos, enÍeites natalinos, cama, mesa, banho e outros.

, -|OADE 0A ATA: De 07/11/2019 à 30/06/2020.
BENEFICIÁRIA DA ATA; MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE
CNPJ sob n". 17.992.596/0001-56

Rua Superagui,424, Casa - CEP.83255000 - Bairro: ShangÍr-Lá, Pontal do Paranà/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

P

ITENS

Lote llem Código do
pÍoduto/seMço

oêsili;áo do pjodÚto/serviço '

..

::MaÍca do ..'-

.i lproo,lo''..,'
Unidade.de
:!medlda"r:

Qüanüdade . PJeço

unitáíio
PreF tolal

UN 5,00 8.97 44,85LOTEI 018
- Lole 018

1 5450 ARQUIVO AZ GRANDE Lombada estreita. [.ledindo

aproximadâmenle 34,5 x 27,5 x I cm, com duas argola metâl
na contra capa, identificador em plàstico

FRAI\,44

LOTE, 105
- Lote 105

1 155 COLA BRANCA EASTÁO (20g) Para uso em papéis, iologÍaíias,

e tecrdos, lavável, não lóxico, composição de produtos a base de

polimeros e g icerina ou éteí de polylocosideos.

RADEX UN 36,00 1 ,19 42,84

UN 15,00 2,49 37,35LOTE: 118 1 373 DVD.R virgem 8x1 x 4,7 GB/4X embalagem slim ut5

0,219 87,60LOTE: 123 1 51 ENVELOPE branco 176 x 250 - 90 g SCRITY UN 400,00

LOTE| 154
- Lote 154

,1 144 FITA ADESIVA CELOFANE, transparente, 12 mm x 50 mts

Alta adesrvidade ComposiÉo básicâ: papelcrepado lratado
ADELBRAS ROLO 155,00 097 150,35

ESPECIFICA Ão Do oBJETo E PRE OS REGISTRAOOS

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Bua- WalÍredo Billencourl de N.4oraes n'222 - Centro

Fone,/Fax: (43) 3266 8100
E-mail diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www nsb.Dí.Qov.br

:roc!he.lo aa\rado pü CeÍlrtrÉdô Di9ila r.loia Sarla
Báíba.a Prelerllra Mrn(rêI: 955r11080@O160-aC SEFASA-
5É âulenUádade ê E.ãntróà desd. qe wu.ltr.do àrEee5 dJ

Lole
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púELrc^çÁo ÍEll?rEslFÁL DO ÉXTÊÁÍO DÀAT 0E REG|SÍRO 0E pt?!Çü r] '
66/2019 - PIINSE BEFERENTE AO PREGÀO ÊLETRÔNICO H'22]2019 . PNJ]SÚ

OBJEÍO - RegslÍo de D.eço: Da,ã overlual áquisição deráleÍiás de crliedrenrc r.:eiah
espoírvos. halê.ãs péíd ãri6sánalo biôquedôs. eníúles nâlar'ics. aJ... mês6 haiho 4

ounc VALIDÂDE 0ÀÀÍ 0e 0lr07r?01Sã30/061020
BENEFICIÁR Á ÔA AÍA S ONHCS COLCHÔES . N OI]STR À É COMERC O L i!À
CNPJ sob nq.00 967.6/6/0001-59
Aom Jesusdolouap€ 180o-CÉP 31610010'Be'ío:l'la!oÍ.arrilba/pn
RESPoNSÀ\€L JrlÂlDrco Cãlftn côrrê: Wrckên. oagpF r" 22 912
ES NTCI' ICÁEÃO D' OÊJFIO C ,DFFÇOS FEG S-RÀO(.'

I
'l

L

PUBTICÂçÂO TRTMESTRÁL DO EXTRÂTO DÀÀÍÂ DE REGISÍRO DE PREÇO H,'
67/?019 , PMIISB RE TEFETITE AO PiEgÁO ELEÍRÔN|CO H' 22l2oi g - PMRSB

OBJEÍO-Resislrcdsp,6ÇospáÍâ€v€nlual6!úisi9.âodám6lEdáisdeeioedi€nle,malêíàÁ
osponpos, male.lá s pâíaaÍlesaslo, hÍinquedos. enieil"r nslal,ms.@mF ô es0 baniÕ o

olríôs vÀLloaoÉ DAÂÍa Dê 01/!7/201se30rcô2020
BENÊÊICIÁRIA DÁATÀ, TATAI,IIPONTO COM LTDÂ CNP]3'bN! 1'I i]]3125'OOOI.O7
Rua JoséAnlôrlodã Slrv, JunioÍ,0-ôa'CEP:11900000 'Bàiío DEl.il. lnduslr al ReqBlD/SP
RESPONSÀVELJURIDTCO Cênnen Cúie. w .rên. OAB/PR i'221-)-12

ESPECIF!CAÇÀO DOOBJETO E PAEÇCS REGISTRÂDOS

l

rl
PUBLICÀCÀO TRTXE STqÀL 0O EXTPATO D^ ATÂ 0ç PlGlSt.rO DE pFtçO ! "
91/]OiO - PMI{S8 FEFEREHÍE ÂO PNEGÁO PBESENC!^L N" 3i,loI9 - Pt'(N5A

OBJEÍO Rêqsnod€ p.eç!s para evenluãl unlÉtaÉo d. eríp, es pára úenl!á
@ntr6táÉode locâÊo de cá.rlnho d6 pipoca, úÍnnhcde allodàod@o camerárica, p1son.
d€ tolnha ê lobogã infláve VAL1OAOE DÀÂTÀ'Oe03/10/2019a 0210/2'.20

BENEFICIÀFIÀ OÀATÀ ÀNÍONIO AL!€S DE SOUZÁ 12029656079

CNPJ sob n!.24 031 37./0m1-Jz
Ru. Slu anoanasláclo, 174 - CEP 863300m ' Beirc Cenlro. LeSpc G/i,R
REsPoNsÀvEL JURlDrco: cármí conêz Wrclên oÀB/PR nD 22 932.
ESPECLFICÀÇÁO DO OBJEÍO E PREÇOS REG!SÍFÁOCS
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÀ

TERrvIo DE JUNTADÀ DE FoLITA No pRocEsso LICrrÀTónro ot
pRrcÁo PRESENCTAL N" 35/2019

Aos 23 dias do mês de março de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n'3512019, numeradas do n"
141 ao no 143, que corresponde a este termo.

Ekiru Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Sarta Btubara Paraná

- E-mail- licitâcao@nsb.plgat bI - wwlv.nsb.pr.gov.bÍ



íIDI rl, t40,

Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abril
de 20í3.

Edição N' '1745 - Nova Santa Bárbara, Paraná. SEXTA-FEIRA, 19 de JUNHO

er Executivo

REFERENTE ÂO PREGÃO PRESENCIAL N" 35/2019 - PMNSB

TRIMP T AT A D P

0BJETo - Registro de preços paÍa evenlual contratação de empresa para eventual contralação de locação de carrinho de pipoca, caÍrinho de algodáo
doce, cama elástica, piscina de bolinha e tobogã inÍlável.

VALIDADE DA ÂTA: De 031'1012019 a0211012020.
BÉNEFICÁRIA DA AÍA: ANToNIO ALVES DE souzA 12029656879

C}{ sob n'. 24.031.374/0001 -32

i... -uzano Anastácio, 174 - CEP: 86330000 - Eairro: Cenlro, Leopolis/PR

RESPONSÀVEL JUR|DICO: Carmen Coíez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECIF ÃO DO OBJETO E P REGISTRAOOS

LoTE: 001 -

Lole 001

LoTE: ú01 -
Lote 001

ITENS

LOTE; 001 -

Lote 001

2

I

I

958,00

2.942,00001

001

Código tlo
produto/serviço

DescriÉo do produtdserviço Marca do
pÍodulo

Unidads&
medfuiâ

QuantiCadê PÍeç!
uniláÍio

Písçr
tolal

Lote Item

UN 14,00 152,00 2. t28.001 7314 Cama elástica (locaÉ0, instalaÇão e opeÍação) de no minimo 4,3

mekos de diârnetÍo, para crianças de até'12 anos. Capacidade de alé

3 cnanças por vez. Acompanhada de monltor para oÍientar as cnanças

na ulilização do brinquedo, por um periodo de 8 horas

4,00 239,507316 Carrinho de algodáo doce (locação, instalaçãc e operaÇão), com

mateÍial incluso, lais como: aÇúcar e palitos e 1 (uma) pessoa servindo,
por Lm peÍiodo de 8 hoÍas

UN

5,00 233,60 1.168.003 7311 Carrinho de pipoca (locaÉo, instalaçáo e operaçáo)com matenal

incluso, tais comoi mrlho de prpoca, sal, óleo e embalagens e 1 iuma)
pessoa servindo, por um periodo de 8 horas.

r_.lNLOTE:001 -

Lote 001

UN 11,00 164,00 1.804,004 7318 Piscina de bolinha inÍlável (locaçáo, instalação e operação) com

dimensáo Íninimas de 3x3 m. Acompanhada de mon toÍ p/ onenlaÍ as

cnanças na utilizaÉo do bÍinquedo, por um período de 8 hoÍas.

UN 7,00 420,2859Tobogã inflávelgiganle (locaÉo, instalaçáo e operaÇáo)com medidas

minimas: comprimeoto 6,5 metros, largura 3,50 melros e allura 5

mekos. Acompanhada de monrtor para orientar as cnanças na

utilizaçáo do brinquedo, por um periodo de I hoÍas.

5 7322

9.000,00TOTAL

coNcEssÀo DE DrÁRrÂ N" 057/2020

O PÍeÍe to do lúunrcípio de Nova Sarta Bárbara, Eslado do Paraná, usando das atÍ burçóes que lhe são coníendas por Lei, lendo em vista as Lqi§-.:M!D]!lgÍ§-d
809/2016 e n.893/2018, bem como, lnstruçôes Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CoNCEDE DIARIA(S), como segue:

Servidor:
Cargo;
Secretaria/Departamento
Valor (R$):

Dêslino:
0bjetivo da Viagem:

Data do Pagamento
No do Pagamento:

CLOOOALDO SILVESÍRE
MOTORISTA

SAÚDE
R$ 800,00
DIVERSOS
SOLICITAÇAO DE DIARIA AO MOTORISTA CLODOALDO SILVESTRE, PARÂ CUSTEÂR DESPESAS COM

ALIMENÍAÇAO, QUANDO EM VIAGEM FORÂ DO MUNICIPIO A SERVIçO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

19/06/2020
2564t2020

ERIC KONDO
PÍeleito Municlpal

ll- Atos do Poder islativo
Náo há publicaÇóes para a píesenle data

lll- Publicidads
Não há publicâções para â pÍesenle data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua Walkêdô Búlencoun de Moraes n'222-Cenúo

Fone/Fâx: (a3) 32664100
É.marl' draÍooírcLal@nsb.pÍ.gov.br

pmnsb@nsb pÍ.gov br

D@lÚic assnâdo po. c€í íeóo oqrÉl - Nôva san6
BáôaÍB PíêrdtuÉ itunaÉl 9556108o0@160-áC SERÂsÂ-
suá arÂ^riddadê é qaÉ.tô. d6dó quê vauár@do alEyê ô
silê hnp//*wq:!.o rov hrlnJ/frbl.aGo/4ÀrÊdrqd:l!trft

ll



]_,r,5

euetiúçro inrüãliiiir-i6-Eirilio'oTÀiÃ rie-iiÊãriiiiiiÉe?nrço''
1199'I2OI9-PUNSE REFEEETIIEÂOPREGÁOPRESENCIAT ND !5'2019,

FMN§s
aSJEIO Ee!isrí.J de preÇor pá6 e,enllJar @ilÍa1ãçáode eípresa nárã evenlu.l

.,)r"4ta.âÕ n.:* eçéó.le càmnhc dê p po.r, Éíinho de alqodão d@e. @má erásli€,

.;..in2aebr-J:.haêrobo!ãrnízvêr \./ALlOAoÊOA^ÍA OeO3rlat2O19e0!1O1242C
!:\EFIC ÁR ÀDAAÍÀ ÁNIOI.]!OALVÊS DE SOUZÁ12029656A79
ailcJ sohn" 2,r 031 37dl.r0r-32
â !rá iu2afo Ànáslá.ro, 1 7l - CE P: 86330000 ' Baú'o: Centro LeópohíPR
i: Spci.r SÀ!EL JUÊ lD rco carmén conez wirckên. o^B/PR no 22 912
..pECrÉrcAçÁO DOOBJEÍO E PREÇOS REGISÍFÁOOS

frqbr i' Éíhru. rf@e
fril: sBcq,%êÍó,74,

F,,r-rbâ à iíiq rd. o6'í E

ÉrrRÀTo REvoGÁçÃo oo coNÍRÀTo N'20/2020
orsPÉNsÂ oE LrcrrÀçÃo N' 122020

cCNrÊÀ',ÀNÍE MLINICIPIOOE NOVÁSANÍÂBÁRBARÂ,pêssoatu.ldiededúeilo
. ! lr .ô rn rernô com sêde â ná Rua Wa lÍÍedo Brtten.ouí de MoÍães. í' 222. @ntô. Noyá_. ri. ÍiáÍ5â'á. Êáraná. inscrirono CNPJ iobon'95.51i1.080/0001-60

r- I riÊ"riADC. GRUpO EVENTUS PÊONOÇÓES LÍOA. insale no CNÊJ sob o'
' :5 r9C,CÍJ1 7C c.m sede na Rla \êr a.qêhno Jwenlno Nunes. 15-4 - CEP
522a0on E2í. Côf, Sô Násc€nte Assai/PR OBJEÍO DO CONTRÁÍO

,1..lr21ê.ã. de emii.sa pa,e Íôrnêclôêntô de pessoát càpa.ltado pá.a presrárseMços
:: rrarera sênrláí2. pâ.á có.ir.uidadêdás hediCás píe"is(asno P ánod.C6tngéncia

| : i,l.ra S an lã BáÍb.ra nas açóes dc p.êvcnçào e entrenlámenlo áó COVIO- 19
i,!OilvC DA RÉVOGACÀO Tendoem vi3lá quê os sery(ps prêtênd dos deveÍáô se.

_r,ürâdôs por.ê.Íidores do Ouâdrc íu.oon.l . seÍem requisilados pero Senhor
I ü:r!i1r Àru.'cr!ãl êiou Dêlá sêselána dê sáudê,.êsolve*e enláo reúgár o p.esenh
:. rt2r....n hasê no ên.49. da Le n'8666/93.

il.râ Srilá eair.Ía Í7dêlunhade 2020
EÍic Ko.dó - PrÊÍ.ito Munlcipal

TERttto DE HoMoLoc^ÇÁo E ÂDJUotcaçÁo
PREGÀO PRESENCIÀL N' 9/2020

,r: ra Íi.ionord ãs do mês dêtLi.ho (06)do âno dêdoE m le entê (2020), em me!
: .ee !u En. (rf,. PÍcÍetl. lJunrcrpal. no uso de mrnhãs alnburçóes regâs.
lr.laL CGC o pr.c.crí,ento da Licitâção PÍEqão P.esenoâl . " 9/2020 dêsnnãdo ê

r.nir.:r5o i. .ftrresa esDeoalizáda Farã Lmpláílácão e operaÉo de srslená
rir .iâil:a'jc e nle9Írdo de SÊrênoamênlo de marulençãô preventrva e @íetNa dor
r':,rics e iráaunãs De.lencentes ã írola do municrpiô de Nová Sânlá BáÍbãra- PR. â

I_,.'dãêíiÍ.sáq!eâprêsênlôumenôrpÍoooslâ.sendoeá CARLEÍÍOGESÍaOOÊ:.i 'r_»S '-rOÁ, CriFJ r't8.n69nO{/0001 30 ccm lerá admnslrali!ã nggállvâ de -

r '_r n!.os vnrê . quatro vnsul. nóve por cehlo). sendo quê o vároí márimc não
.r e.! U 1r2nãs3ê/ RS 839 181 C0 (o i@stos e lanla ê noÉ mir. cenlo e órlenla e !m

-.à !L Daíqanc'a2osn(cpssados.obsê./ádosêsDÍesciçõ€slegaisp.Í1inêntés
Er c Xondd - P16Íello Muílêlp.l

iEFilo DE HorvlcLoGAÇÁo E ÁDJUDrcaçÃo
PREGÀO ELÉIRóNICO Tf 1í2020

:.: ,; (liiess.ter c,â3 4. més de pnho (06) do áno de dors mi( e vole (2020). êm
-! Gâr.!le. eu Eric Kondo. PÍelerlo ÀlrnioD2l, nô uso dê mrnhas ãlnbu,ça.s l.g6Ls
lr,r!LOGO c orocedrmenrD dz LrcitaÉo PÍegrô Eret ôn'co n o 11/2020. desliõado à
, ,si;.,.0 equDanrenlos hôsFrlalárês. d. iníôÍmálicã e oulros- paÍá â Seselaná
.-,.Da de:.Lr.je r ia!ô.iãs eFpÍesarque apresenlaÍam menorês píeços. sê.do
: 1an,,lFiN!,' CCT,IERCIO oÊ EOUiPAr,lÊNTOS ELEÍRONICOS LÍOA. CNPJ n'
' !:ril 321 0.a1-,11. nrm !ê!or ce RS I 791.-06 (um mÍ. sele.enros e .ównlã e novê

_i ! e n-v..14 e rc s ccilávo5). ClRr-rRG rC^ pLENA PROO UÍOS HOSPIÍAI-ÂEES -
iE i ar.rPJ n' 2,r 399.13irc001.72 núm valor da Rg ?.000 00 (do'! mil íear3)
,ÊEE a CO F^PEL CONEFCIO OE PAPEIS LÍCA, CNPJ n" 20 081 72ru0o01'1é.
i ,,ti.r de aS:13q3.99 (lrés nl lrEênlôi enovêntã e oilo reâE ê hovêntã e.ovc

'r rlô:.s). LEiTEcP INDUSÍRlA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OE
;f qf,i/rTraÂ LIoA CrlFJ n' 11 258 rr'4l00o1-94 nun valoÍ de Rl 176,78 (.enlo e_ .."ia ê q. s rcê s e selêôla e ôÍlô centá6s) OFICIO 2 PAPELÂR|Á LTDA. CNPJ n
' ,'2rr 7,i,00r-11 C5. nunr valo. de RS 1 400,e0 (!ô mrl, aualro@nld íe.E â o'lenta
_ a,. sI e wNtJ LLCITÁCOES '-IDA, CNPJ n' 32 069 288/0001'09. nún vz ô/ de R$

li 1r lccenlcs. qüárenlâ edos rea6 e nôvc.lã cenlâvos). p6ra que a ãdjudicáÇão
. :_ r.?djoã pÍôrlú:âseus juridicos e leqaiseÍêrtôs.

I-.iê..iêêosi.leressãdot obse^,ãdosaspÍescnç6rslegaspe.l'nentes..
Eric Kondo - P.€Í.ío [íunlclpál

ú!-o
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnncÃo PRESENCIAL N" 35/2019

Aos 22 dias do mês de juúo de 2020, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n' 3512019, numeradas do
no144 ao no 746, que corresponde a este termo.

tEhiw f,os

Responsável pelo Setor de Licl es

I{ua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, ]'one 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paritná

- E-mâil - licitacao/.2nsb.Dr.qov.br - www.nsb.Dr.pov.br


