
1873À L. G. MÀQUINÂS E EQUIPAMENTOS - EIRELI
GNPJ : 20.7 1 9.07 3 / 0001 - 4s - TNSCRTÇÃO ESTÀDUÂL: 9067 7 039 -33

ENDEREÇO: Rua Ribeirão Preto, n" 140 -Jd. San Remo
Londrina / Pr - Cep 86.062-390

TELEFONE: (43) 3338 7 221 - e-mrrl. adrninistratiro@u,ebvrlor. net.br

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PR.EFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVÂ SANTA
BÁRBARÂ - ESTADo Do PÀRÀNÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N" 1312021 - PMNSB

ÂTÀ DE RE,GISTRO DE PREçOS N 30/2021- PMNSB

À.L.c. LíTIQUINAS E EQUIPÂMENTOS EIRELI, pessoa lurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o f 20.119.073 / 0001-45, com sede na Rua Ribeirão

Preto, no l40,Jardim San Remo, na cidade de I-ondrina, Esado do Paraná, CEP 86.062-390,

vem, mú respeitosamente, ante Vossa Senhoria, apÍesentâÍ MÂNIFESTÀÇÃO, nos

terÍnos â seguir delineados.

1. ENCER.RÀMENTO TEMPORÁRIO DAS IIITIVIDADES DA EMPRESÀ -
CÀSO FORTUITO DECORRENTE DO CENTIRIO PANDÊMICO

À peticionária participou e sagrou-se vencedora do processo licitatório em

epígrafe, para fomecer ao Munichio os itens referentes aos lotes 046,064, 130, 131, 179,184

e 188 conforme ata do certame-

Conrudo, a empresâ teve suâs atiüdades extÍemamente afetadas pela

COVID19, de modo que precisará encerar temporariamente todas as suas atividades, a fim
de se submeter a uma avaliação de viabiüdade e possível reestrururaçào.

Às questôes financeiras e mercadológicas pesaram sobremaneiÍa no período
pós-COVID19, de modo que a para-lisação das atit idades atinge dentre outtas atividades a

área de higiene e limpeza, justamente objeto do certame.

Â Lei de Licitaçôes prevê a possibiüdade de rescisão amigável dos contÍatos
administativo s, conforme mencionado abaixo:

Aft- 79. Â rescisão do contrâto poderá ser:

A. L. G. UÁqUrNeS E EQUTPAMENTOS EIRELT
GNPJ: 20.719.073 /0001-45 - INSCRTÇÀO ESTA-DUAL: 90677039-33
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I1 - amigável per acordo entre âs pârtes, reduzida À termo no
processo da ücitação, desde que haja conveoiêncla pan a

Âdministração;

No caso em tela, a rescisão amigável do contrato administmtivo se mostra

medida justa e razoável, diante da situação de paralisação da atuação dâ empresâ no segmeoto

de higiene e limpeza, pela insustentâbilidade econômica para manutenção das atividades.

À situação que levou a empresa ao encerramento temporário de suas

âtividades decore de caso fornrito, uma vez que a COVID19 acarretou sérias consequências

aos mais diversos tipos de negócios pelo mundo, dentre eles a empÍesâ peticionfuia, não

havendo dúvidas quanto ao enquadrameoto como força maior.

Vale ressaltar que sabedora da necessidade premente da Municipaüdade, a

empresa peticionária vem informar que não poderá atender a Municipalidade, devido a não

mais atuar no segmento de higiene e ümpeza.

Desta maneira, requer seja reconhecido o caso fomrito, e consequentemente

seia aceito o presente pedido de rescisão da atâ de registro de preços, com respectivo

cancelamento de todos os empenhos em aberto, caso haja algum, sem aplicação de

penalidade, ou subsidiariamente, aplicação.somente da penalidade de advenência, haja vista

a situação excepcional enfrentada pela empresa peticionária.

Termos em que, pede e espera deferimento.

ANDREIA Assinado de forma

MAR|A fll[ilXí#,"ffil
ANTONHOLI GARCTA:03537682e

GARCIA:0353 â8ados: zozz.o:.og

7682948 10:36:,14{3'00'

A.L.G. MÁQUINÀS E EQUIPÂMENTOS EIRELI

I-ondrina, 09 de março àe 2022

A. L. G. UÁqUINES E EQUIPAMENTOS EIRELI
GNPJ: 20.719.073 /0001-4s - TNSCRTçÃO ESTADUAI: 906?7039-33



PREFEITURA MUNICIPAL 187í

NOVA SANTA BARBARA

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURiDICO

Prczada Senhora,

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara,09 de março de2022

Atenciosamente,

Elaine Cri aLu os Sa tos
Setor de Licitações

Rua Wdfredo Bittencoun de Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.r. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: liciracao@nstr.pr.eov.br - Nova SaÍta Barbâra - Paianá

PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO N" 30/2021

REF: PREGÃO ELETRÔNICO NO 13/2021

Venho akavés desta solicitar análise jurídica acerca da
possibilidade de cancelamento da Ata de Registro de Preços n' 3Ol2O21 , decorrente
do Pregão Eleúônico n" 1312021, firmada em 1310512021, cujo objeto é o registro de
preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades
domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, em
atendimento a solicitação da BeneÍiciária da Ata, a empresa A.L.G MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS - ElRELl, conforme documento anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL 1876
NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO

Solicita nte: Departamento de Licitação

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto ao cancelamento de ata de

registro de preço da Empresa A.L.G MÁQUINAS E QUIPAMENTOS - ElRELl, inscrita

no CNPJ sob o ne 20.7L9.0731000L-45, cujo objeto é o fornecimento de material

de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, tendo em vista o

encerramento das atividades da empresa, decorrente de caso fortuito em razão

do cenário pandêmico que assolou completamente a sanidade financeira e

econômica da contratada.

Assunto: Cancelamento de Ata de Registro de Preço.

A Secretaria solicitante esclarece que os produtos são essenciais para

manutenção da limpeza pública, e requer o cancelamento e reclassificação dos

itens para outras empresas participantes.

A Lei Federal ns 8.666/93, trouxe ao ordenamento jurídico o Sistema de Registro

de Preços (SRP), que por sua vez revelou-se ser uma ferramenta bastante útil à

Administração Pública quando da realização das compras das quais ela necessita.

É de notório conhecimento dos que militam junto às demandas que envolvem o

SRP, que não é incomum deparar-se o Poder Público com pedidos de reajuste de

preços, correção monetária ou revisão de preços, típicos de relaçôes havidas no

âmbito de contratos ad m inistrativos. Ou seja, verifica-se que, na prática, o SRP

tem trazido à lume discussões entre particulares e a Administração Pública que

só eram travadas na seara dos contratos ad m in istrativos, conferido-se assim as

suas atas de registro de preços uma natureza contratual.

A lei que regulamenta o sistema de Registro de Preço, assim prevê:
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NOVA SANTA BARBARA

Art. 21. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

l- por razão de interesse público; ou

ll - a pedido do fornecedor.

Diante do acima exposto, estando demonstrado no pedido formulado que a

empresa encerrou suas atividades, está configurada situação legal para

cancelamento da mesma.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

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

superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 15
\

l

LÀ
farme-n Cofte

de março de2022.

zWi
C

Procuradora i u ríd ica
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO PARANA

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 30/2021

Rel: Pregão Elekônico no 1312021

Pelo presente instrumento, o MUNrcíPlO DE NOVA SnNfA gÁneaRA, mm personalidade

jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n" 95.56'1.080/0001$0, com sede na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250-000,

representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n" 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.ô91.409-10, RESOLVE cancelar a

Ata de Registro de Preços n" 3012021, decorrente do Pregáo Eletrônico no 1312021, Íirmada mm

a empresa A.L.G MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS - ElRELl, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob n0. 20.719.073/000145, com endereço à Rua Ribeiráo Preto, 140 - CEP:

8ô062390 - Baino: Jd San Remo, Londrina/PR, neste ato representada pela Sr. Andreia Maria

Antonholi Garcia, inscrita no CPF sob n".035.37ô.82948, RG n" 71707059, mediante as

cláusulas e condiçóes seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA

O presente termo tem por objeto o cancelamento total da Ata de Registro de Preços n' 30/2021,
decorrente do Pregão Eletónim no 1312021, cujo objeto é a eventual aquisição de mateíais de

limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, tendo em vista o encerramento das alividades da empresa, demrrente
de caso fortuilo em ,azáo do cenário pandêmico que assolou completamente a sanidade
financeira e econômica da BeneÍiciária da Ata.

CúUSULA SEGUNDA
O presente Termo de Cancelamento deverá ser devidamente publicado nos órgãos oflciais, na

forma legal, aÍim de que surtam os efeitos jurídicos dele demrrente.

Nova Santa Bárbara, 17 de mxço de2022.

T
rrJ,-É*+- o-ro

Claudemir Valério

Prefeito lltunicipal - Autoridade Competente

ANDREIA MARIA a'iinôdod.forúâdieirâr

ANToNHoLT Por^,{oRa^M Rr

GARCIA:01537682 G RcÀorsrróare48
Dàdôr:2022 0l I8 0a.5aJl948 oj'oo

Andreia Maria Antonholi Garcia

Empresa: A.L.G Máquinas e Equipamentos - Eireli

CNPJ: 20.719.073/0001 45

Beneflciária da Ata

Rua Walíiedo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍt ara, Paraná
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.qov.br
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seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e tÉs centavos) e FERNANDO CORREIA DA SILVA t1181991978'
CNPJ n" 03.539.415/50001-34, no valor total de R$ 6.056,64 (seis mil e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos). Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

DATA DE ASSINATURA: 17 de março de 2022.

CuuDEMtRY,tLÉNo
Prcfeiro Municipal

FÀlçàot 2r77 12022-13l
EXTRATO DO TER.IVIO DE CANCELAMENTO A ATÀ DE REGISTRO DE PRECO N.'30/202I

Ref: Presão Eletrônico n' 13/2021
PARTES: O MUNICÍPIO DB 119ya SalfTÀ BÃRBAII {, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
222 - Centro, Nova Santa Biárbara - Paraná, CEP - 86250-000, inscrita no CNPJ sob n' 95.561.080/0001-60, e

a empresa À.L.G uÁqufx^l,s f EQUIPAMENToS - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n". 20.719.0731000145, com endereço à Rua Ribeirão Preto, 140 - CEP: 86062390 - Baino: Jd San

Remo, [ondrina/PR.
O presente terrno tem por objeto o cancelamento total da Ata de Registro de Preços n" 30/2021, decorrente do
Pregão Eletrônico no 1312021, cujo objeto é a eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal,

utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, tendo em vista o
encerramento das atividades da empÍesa, decorrente de caso fortuito em razão do ceúrio pandêmico que assolou
completamente a sanidade financeira e econômica da Beneficiá'ria da Ata.

DATA DE ASSINATLIRÂ: 17 de março de 2022.

Cr-/UDENR YÀLÉRto
Prcfcito Municipal

EdiçÀot 217712022-14l
EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECO N." 92/2021

CTÀUDEMn YÀLÉNo
Prefeito Municipal

EdíçiLo, 2177 /2022-15 |

SERVIÇO AUTÔNOMMO MUNICIPAL DE ÁGUÂ E ESGOTO CONVÊNIO COM A FT'NDÀÇÃO NACIONAL DE
SAÚDENoVA SANTÀ BÁRBÁRÂ.PARÂNÁ NPJ 95.562.9I4IOOOI.52 . E.MAIL:
samaensb@)onda.com.brMANIFESTACÃo Do fNTER SE DA ADMINISTRÁCÃO PARA A CONTRATACÂO
DIRETÀ
6iãã-dot", o sERvIÇo AUTÔNoMo MUNICIPÂL DE ÁcuA E ESGoTo - SAMAE, nos termos do art. ?5, §3'da Lei
Federal no 14.133, de 2021, manifesta o interesse em obteÍ propostas adicionais de eventuais interessados em relação à contríatâção

direta, por meio de dispensa de licitâção, para os seguintes produtos abaixo, üsando selecionar a propostâ rnâis vantajosa:
PARN, AQUISIÇÀO DE 04 PNEUS PARA CAMIONETA TOYOTA BÂNDEIRANTE COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 7.50,
ARO I6, IO LONAS, MARCA PIRELLI OU GOODYEAR.
A Ínanifestaçâo podeÉ ser exteriorizada por meio de proposta deúdamcute encaminhada até o dia 2210312022 p^ra mail
sanraensb(ã;onda.cem.br e daicetostisamaef@:botÍnail.com o e-

Nova Santa Btubara - PR, 17 de março de 2022

Marcos Barbosa dos Santos
§etor de Licitações

CLÁUDE TR V,1LÉRIo

Prcfeito Muoicipal
üiçeot 2177 /2022-16l

Dlárlo Oflcial Elstrôolco do Município de Novâ Santa Báôara
Rua: Walfrêdo Bittencoun d,s Moràês n'222 - CanlÍo

Fonê/Far: (43) 3266€1 00
E-m3il: diâÍioofi.ial@nsb.pí.gov.b. / pmnsb@nsb-pí.gov.br

Siiê: wYYw.nsb.pr.gov.br

CONCESSÀO DE DTÁRTÀ N'070,2022

Ref: Preoão Eletrônico no 2712021

PARTES: O MUNrcíPlo DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro,

Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, inscrita no CNPJ sob n" 95.561.080/000'l{0, e a empresa SONHOS

COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

00.9ô7.676/0001-59, com endereço à Rua Bom Jesus do lguape, 1800 - CEP: 8'1610040 - Baino: Hauer, Curitiba/PR.

O presente termo tem por objeto o cancelamento total da Ata de Registro de Preços n' 9212021, deconente do Pregão

Eletrônico no 27n021, cujo objeto é a eventual aquisição de móveis, eletrodornésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de

informática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros, para supÍir as necessidades das Secretarias Municipais,

tendo em vista o encerramento das atividades da empresa, decorrenle de caso fortuito em razão do cenário pandêmico que

assolou completamente a sanidade financeira e econômica da Beneficiária da Ata.
DATA DE ASSINATURA: 17 de março de 2022.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTÀDA DE FOLIIA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÃo rr,rrRôxrco N" 13/2021

Aos 18 dias do mês de março de 2022, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de Pregão Eletrônico n" 13/2021, numeradas do no

1873 ao n' 1880, que corresponde a este termo.

§lú" \* <-\
2ÂÍílLrl

E[fu,io f,os Sontas
de Licitações

Rua Walf.edo Bittencouí de Mo.aes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Sânta Btuba& Parná
- E-mail - licita.aoansb.pr.gov.br - www.nsb.pr.eov.br
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