
PREFEITURA MUNICIPAL 03;

NOVA SANTA BARBARA

PRffiENSCEAILn@
Processo Administrativo n.o 091 12017

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
emulsão asfáltica, pedrisco e cal.

DATA DA ABERTURA: Dia 2111112017, às 14h00min.

DOTAÇAO:

VALOR MAXIMO: R$ 36.783,00 (trinta e seis mil, setecentos
e oitenta e três reais).

Rua Walfredo BittencouÍt de MoÍaes, 222, TeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Biárbara - Paraná
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2017 660 los.oor. r s. r zz.ol oo.201o 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 670 los.oor 15.122.0100.2010 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 7oo los.oor.rs.rzz.oioo.2olo 512 Do Exercício3.3.90.30.00.00
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CORRESPOI{OÊruCIE INTERNA

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empregos

N" 11712017

Data:
20t09t2017

PARA: Secretaria de Administração

Mediante autorização do Secretário de Obras do Trabalho e

Geraçáo de Emprego, solicito a abertura de registro de preço em caÍáter de

urgência de:

100 m' pedrisco para micro pavimentação

10.000 kg de emulsão RC - lCE

100 sacos cal hidratado - CHlll

Justificamos a urgência desta solicitaçáo para que possamos

realizar a operação "tapa buracos" para melhoria do trafego permitindo que

motoristas e pedestres circulem com maior segurança pelo município.

Atenciosamente,

Lucio lberto dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos

raNome
Recebido por

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, El 43. 3266.8100. X - 86 250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail- licitaca nsb ,!rcr,.br - rvw w.n sb.ur.sor,.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

coRRESPONDÊnCrA rrureRra

Nova Santa Bárbara, 2010912017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Obras, do trabalho e Geração de Empregos, solicitando
a aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

áZ*z- Eric Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centro, '8 43. 3266.8100,
Nova Santa Bárbara, Paraná

x - 86.250-000
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Eompasa
PROPOSTA TP.OP.2017.0020-00

Engonharia e Comércio

Curitiba,29 de Setembro de 2017

À
pREFETTURA MUNrcrpAL DE NovA sÂNTA BÁRBARA - pR

sEÍoR DE r.rcrrAçÕEs

A"/C Elaine Cristina luditk dos Santos

Conforme solicitação, estamos encaminhando orçâmento para fornecimento do material abaixo descrito

l. ltens:

Emulsão Asfáltica tipo RC-IC E

Quantidade
Preço CIF p/ tonelada..........
(Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)

10,(X) toneledas
Rs 3.850,00

ll. Valor Total da Proposta: RS 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais)

lll. validade da oroposta: 30 (trinta) dias.

lV, PÍazo dê Papemento:30 (trinta) dias.

V. Localde Entresa: No município de Nova Santa BárbaralPR,72 horas após a solicitação mediante Empenho

Vl, Reequilíbrio Econômico FlnancêiÍo: lndependentemente da validade da proposta, havendo alteração nas

bases produtoras dos preços dos asfaltos à Distribuidor através da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS,

haverá majoração dos preços ora apresentados em igual índice.

vll. os preços ora cotados contemplam os diversos insumos eventualmente necessários ao fornecimento do(s)
produto(s) objêto da presente licitação tais como: asfaltos em geral oriundos da refinaria Presidente Getúlio
Vargas em Araucária-PR (produzidos pela Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS), produtos químicos, fretes de

translado de matérias primas, se8uros, estocagens, cargas e descargas, aquecimento necessário à obtenção
de temperatura de descarga, energia elétrica, taxas, impostos e contribuiçõês (Pis, Cofins, lSS, lcMSl, mão de

obra, pedágios, incidentes na operação por ocasião da elaboração desta proposta, sendo destacados quando

da emissão do(s) documento(s) fiscal(is) pertinente(s).

Compasa do Brasil

Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

willian de Souza Andrade
Engenheiro Civil

coMPAsADoBRASILDISTRIBUIDoRÂDEDERIvÂDosoEPETRÓLEoLTDA.CNPJ/MF:01-382.0226001.26.INSCR,ESTÂOU:90,t,30363{3
CREA-PR: 42278 ' CRQ: 2í35 . Rua Nun63 Mâcàedo, 1045 . Rebouç5s . CEP 80.25GOm. CuÍiliba - PR . +55 4í 3888 5400 . aíalto@coínpasâ.com.br
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Casa do Asfalto Distrib. lnd, e Com. de Asfalto Ltda.

Prefeitura Municlpal d€ Nova Santa Bárbara

Nova Sanla BáÍbara-PR

AL - Elaine Cristina Luditk dos Santcs - Setoí de LrcitaÇões

Coníorme solicitaÉo de V Sas., CASA DO ASFALTO OISTRIBUIDORA tttOÚStntl E COMERCIO DE
ÂSFALTO LToA, inscrita no CNPJ sob n'06.218782/0001-16, com sede à Rod BR 376, Loles 6t7t7-A-3-1.
Gleba Pakimônio Marialva, na cidade de MaÍialva-PR.: apresenta preço e condiçâo por tonelada paÍa
fornÊcimento de mateÍiai beluminoso

QuanL Produto -Ori Marialva-PR Pre o unltáÍio
Emulsào AsÍáltÍca - tipo RC 1C - E RS 2.805.00

a) PREçOS: os preços esláo sujeitos a readequação de acordo com a variação dos preÇos de CAP (Cinrenlo

Asfáltico de PetróleoJ. repassado pela Íonle produtora. Petróleo BÍasilerro S/A, com b8se no aí.65, lnciso ll da

Lei n'8.666/93 e art. 37, rnciso XXI da Conslrturçáo Federal de 1988

b) VALIDAOE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

c) coNDrÇÔEs DE PAGAMENTO: 30 (rrinra) dias

d) LOCAL DE E|iTREGA: O malerial será enlregue no Municipio de Nova Santa Bárbara -PR

e) OUANTIOADE: Será entregue em uma vez com iruck de 14,0 toneladas

f) PEDIDOS: Através de requlsição, ordem de compÍa o! srmilar vra Fax (044) 3232-4748'. e e-.lal

comercialcâsa@casadoasíalto.com

_l_ Valorlgtal 
I

RS 39.270.00

6e.zra.zazoool'íil
CAEA DO ASFATTO D§IÜUTMA

mooÍrASALIoLIDÀ
.r !ra. Fo LlxrgÍE^L 3rr

gHÍX;tntm"1
Casa do Asíalto Distrbuidora. I tria e C

trlarialva.22 e Setembro de 2.017

ércio de Asíalto Llda

lvloacrr Gaspar

Diretor Comercial

Filií: But hcuslrtr.1385 PnaJrtLdJsxúlt.CiPBi:l)icl! Ll.r,iz',i;a ;izrà tonr llí13ô39?91ô.trr',{1t3ó39.195?: ni cdirlrâ!ri:.:1.1Í: :i'

oRcAMENTo PRÉVIo oE PREÇo

't4,0 lon
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CONTATO

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Brárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"coTAÇÃo DE PREÇO"

TOTAL
,ô

RS t/ t.J -rarO

Carimbo com CNPJ - ?.órz.ranoot-?T
Nair Singulani& Cle. Ltc',
AY. htÊÍYentoÍ Manoal Ribrs, 3§l

nisc,tÀ Centro . CEP. E6'250{00

;lrova S.nt BáÍÔ.r.' P:.J

Assinatura \

Dara- Jo)ob j\]

Descriçâo Qtde Unid Valor
unitirio

Valor totalItem

I Pedrisco para micro pavimentação 100 M3 à&,cô a Jm,,.en
2 Emulsão asfáltica RC I CE 10.000 Kg
J Cal hidratado - CHIII 100 Sacos 9Zc
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Á Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTAÇÃO DE PREÇO"

TOTAI,

Carimbo com CNPJ -

Valor total

RS q Cd> Õc)

A sqlna{ura

oaa- JO/?,/11

u8 gStJrJá9991 15r

oustivã ezBveDo PlNro ' ME

-'&ffiJÊâüi"Jl3h"*

JATAIZINHO - PR _

Itcm Descriçâo Qtde Unid Valor
unitÁrio

r00 Mr 8ôdÔ I tYr'e)l. l Pedriúo para micro pavimentação
) Emulsão asfáltica RC - I CE 10.000 Kg

100 Sacos k)& J (vDêt)) Cal hidratado - CHIII
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COMPRASNET COMPASA CASA ASFATTO NAIR GUSTAVO MÉDIA

Pedrisco para micro pavimentação Rs 86,70 Rs 72,00 R5 80,00 Rs 79,57

Emulsão asláltica RC - ICE R5 1,,77 R5 3,85 RS 2,80 Rs 2,79

Cal hidratado - CHIII RS 8,s7 RS 9,20 R5 10,00 R5 9,26
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORR"ESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Sarrta Bárbara, 03 I lO /2017 .

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de emulsáo
asfáltica, pedrisco e cal.

Senhorita Contadora:

Tem esta a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para o registro de preços para eventual aquisiçáo de
emulsão astáItica, pedrisco e cal, conforme solicitaçáo do Sr. Lucio Alberto
dos Reis, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, num
valor máximo previsto de R$ 36.783,0O (trinta e seis mil, setecentos e oitenta
e três reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine dos Santos
de Lici CS

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - rvw*,.nsb.Dlge!.ú

I



PREFEITURA MUNICIPAL IC

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊructa trureRrua

Nova Santa Bárbara, 0311012017

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atençáo à correspondência interna expedida por
Vossa Senhoria em data de 0311012017, informamos a existência de previsáo de
recursos orçamentários para o registro de preços para eventual aquisiçáo de
emulsáo asfáltica, pedrisco e cal, conforme solicitação do Sr. Lúcio Alberto dos Reis,
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, num valor máximo
previsto de R$ 36.783,00 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e
Geração de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 660; 670; 700.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

i\r\\t I\
/-1/

Laurita d/Souza Campos
Contadora/CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266-E100, X - E6.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - wwrv.nsb.or.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
tI * NOVA SANTA BARBARA

c15

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0311012017

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. Lúcio Alberto
dos Reis, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando o
registro de preços para eventual aquisição de emulsáo asfáltica, pedrisco e cal, num
valor máximo previsto de R$ 36.783,00 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três
reais) e informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego,
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e
Geração de Emprego;
3.3 90.30 00.00 - Material de Consumo; 660; 670; 700.

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,

Elaine Cri s Santos
SSetor de Licita

Rua Walfredo Bittencourl de \4oraes, 222 - Cep. 86250-000 - F'one/Iiu (041) 3266.8100 - C.N P J N '95.561.080/0001-60
E-mail: licilôcao'íinsb nr qo\.br --\_ova Sanla BaJbaÍa _ Paraná
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PREEEITT'R]A MUNTCTPÀL DE NOVÀ SÀI TÀ BÀRBÀRA

Àv. WaLfredo Bittencour! de Moraês fio 222, tone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.o 95. 5 61.080 /0001- 60

E-mail.: plfu.lsbLênsb.pr.gov.br - Novê Santa Bárbâra - Paraná

Porecer jurídico

Solicitonte: Deportomenio de Liciloçôes

Mondorom o esto Procurodorio pedido de porecer ocerco

dos providêncios o serem odotodos poro o oquisiçõo de emulsõo

osÍóltico, pedrisco e col, num volor móximo previsto de R$ 3ó.783,00.

conÍorme solicitoçõo formulodo pelo Secretorio Municipol de Obros,

Trobolho e Emprego.

l.

De soído, consto o pedido e jusfificotivo pelo órgõo o ser

beneficiório com o pretenso conlrotoçôo, com corocterizoçõo do bem,

quonlidode e volor móximo o ser licitodo.

Aindo. o procedimento contemplo o indicoçôo de doioçõo

orçomentório e porecer conióbil poro fozer frente com os despesos do

pretenso oquisiÇõo.

E o breve relotorio.

il.

lniciolmenle, vio de regro, os obros, serviços, compros e

olienoções do Poder Público devem ser precedidos do reolizoçõo de

processo odministroiivo licilotório. Diio preceiio decone inclusive de

mondomento conslitucionol. Senõo vejomos:

Ari. 37. A odminiskoÇôo público direto e indireto de
quolquer dos Poderes do Uniõo, dos Estodos, do Dislrito

l-...
Pógino rdê 4
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"tIPREEEITI'R]à MT'NICI PÀ! DE NOVÀ SÀ}ITÀ B]íRBÀRÀ

Àv. WaLfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fo e/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.' 95.561.080/0001-60

E-maif: pmnsbGnsb.pr.gov,br - Nova Santê Bárbara - Pâraná

Federol e dos Municípios obedeceró oos princípios de
legolidode, impessoolidode, morolidode. publicidode e
eficíêncio e, tombém, oo seguinte:

XXI - ressolvodos os cosos especificodos no legisloÇõo, os
obros, serviços, compros e olienoções serõo conÍroiodos
medionte processo de liciioçõo público que ossegure
iguoldode de condiçôes o iodos os concorrentes, com
clóusulos que estobeleçom obrigoções de pogomenlo,
monlidos os condições efetivos do proposio, nos termos
do lei, o quol somente permitiró os exigêncios de
quolificoçôo técnico e econômico indispensóveis ô
gorontio do cumprimento dos obrigoções.

Como formq de dor moior efetividode o esse normodo, o

legislodor infroconslilucionol editou o Lei n. 8.666193, que cuido. num

contexto omplo, dos licitoções e controtos odminisirotivos.

A porlir do lei gerol, outros regulomentos Íorom

editodos pelo Poder Público, oté chegor-se no ediçõo do

10.52012002 - que inslituiu o modolidode pregõor.

sendo

Lei n.

)

Acredito-se, solvo melhor juízo, que o modolidode pregôo é o

que melhor se omoldo ôs circunstôncios do coso corrente, eis que o

obieto o ser conlrotodo nôo contemplo o eloboroçõo de um

processo/procedimento de moior eloboroçõo, complexidode.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto o ser licilodo é

dotodo de nolurezo comum, ou sejo, cujos podroes de quolidode bem

podem ser "objetivomente definidos pelo editol, por meio de

especificoçôes usuois de mercodo".

I A fim de não envo.l-ver o leitor em erro, clarifica-se que a modalidade
pregão não foi a última a ser inst.ituÍda pelo Poder Legislativo. Outras
mais foram e ai-nda continuam sendo constituidas, como, por exemplo, o
RDC - Regime Diferenc.iado de ContrataÇâo

rogrn€l 2de1



cli
E-maiI: pnmsi) @nsb. pr . qov.br - Nova Sania Bárbara - Paraná

disponivel no mercado, i ndependentement e de sua complexidade".

Esses elemenlos, vole dizer, no que tonge oo ospecto de

legolidode, tornom possível o odoçôo do pregõoz:

Lei n. lOilO/2002

Arl. lo Poro oquisiçõo de bens e serviços comuns, poderó
ser odolodo o licitoçõo no modolidode de pregõo, que
seró regido por eslo [ei.
(grifos).

Porógrofo único. Considerom-se bens e serviços comuns,
poro os Íins e efeitos desle orligo, oqueles cujos podrões
de desempenho e quolidode possom ser objetivomente
definidos pelo editol, por meio de especificoçôes usuois
no mercodo.

Destoco-se o vocóbulo "poderó" no dispositivo, e nõo

"deveró" Íozê-lo pelo pregõo. Logo, é focultotivo oo Poder Público.

Em que pese isso, dentre os modolidodes licitotórios, o pregõo

ofiguro como sendo o mois simples, ou, menos complexo, e por isso,

ocorreto gronde celeridode e omplo porlicipoçõo de prelensos

licitontes, o que converge com os objetivos

E, dentre os modolidodes licitotorios, destoco-se que o pregôo

oÍiguro como sendo o mois simples, e por isso, possui gronde celeridode e

porticipoçõo de pretensos fornecedores, o que é Íoiolmente conivente

com os objetivos do licitoçõo, conforme prescreve o ort. 3o, do Lei n.

8.6ó6/93:

2 No acórdão n' 2112/2008 o Tribunal de Contas da União afirrnou que: "a
utilj,zaÇão da moda.Lidade pregão é possivel, nos termos da Lei n'
70.52A/2AA2, sempre que o objelo da contrataÇão for padronizávef e

(----,
s[as-]óe a

PREEEITT'R]A MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀNTÀ B]IRBÀR.à,
Àv. Walfrêdo BitteDcourt de Moraes no 222, Eone/Fax (043) J266-81OO

cNPJ N.ô 95.561.080/0001-60

Pó

Lei n. 8.óóó193



IPREEEITURÀ MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀtiI:TÀ BáRBÀ&À
Av. Waffredo Bittencoult de Moraes no 222t Fol.,e/Eax (043) 3266-8100

cNPJ N. o 95 .561 .080/0001-60
E-maif: pmnsbcnsb.pr.gow.br - Nova Santa Bárbâra - Parana

Arl. 30 A licitoçôo deslino-se o goronlir o observôncio do
princípio constitucionol do isonomio, o seleçõo do
proposio mois vonlojoso poro o odministroÇõo e o
promoçõo do desenvolvimento nocionol sustentóvel e
seró processodo e julgodo em eslrito conformidode com
os princípios bósicos do legolidode, do impessoolidode,
do morolidode, do iguoldode, do publicidode, do
probidode odministrolivo, do vinculoçôo oo instrumenlo
convocotório, do julgomento objetivo e dos que lhes sôo
correlo los.

Desso feito, estq Assessorio sugere o odoçôo do pregôo poro

ocobertor o controtoçõo do objelo do coso corrente, em visto, primeiro,

que hó expresso oulorizoçõo legol, e outro. que pelos corocterísiicos

simplorios, ostento o pregoo certo medido de vonÍogem à
Administroçõo.

Ademois, considerondo o objeto do conlrotoçõo, e que o

regiõo contemplo fornecedores optos à quolificorem-se como

fornecedores do objeÍo do licitoçõo, monifesio-se no seniido de que o

procedimento sejo instourodo sob o modolidode presenciol, e, oté que

se pÍove o inviobilidode - ônus odministrolivo, que o certome sejo

processodo vio registro de preços, com ovolioçõo do menor preço por

loie, gorontindo-se o eficiêncio e o rozoobilidode do oto.

E o porecer, que submeto o melhor inielecçôo.

Novo Sonlo Bórboro, I ó de oulubro de 2017 .

,/..>./

Gobrie eido d

IProcurod n urídico

Pógino 4 de 4
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃo PRESENCIAL t" 4212OL7, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisiçào de emulsáo asfáltica,
pedrisco e cal, normattzaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e
em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7/2OO2, Lei Federal n" 8.666, d,e 21 10611993,
Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertlnentes.

Anexo ao presente a Portaria n" O8Ol2Ol7, 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, \7 llOl2Ol7.

á.krí"
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL
t\2

*

li*I NovA sANTA eÁRseRe
ESTADo Do PARANÁ

AVTSO DE LtC|TAÇAO
pnecÃo PRESENctAL n.o 42t2o1t

Processo Administrativo n." 091120í7

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
emulsão asfáltica, pedrisco e cal.

Tipo: lvlenor preço, por item.

Recebimento dos
31t10t2017.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 31/1012017, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 36.783,00 (trinta e seis mil, setecentos e
oitenta e três reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova SanÍa Bárbara, sifo â
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1711012017.

Marcg ntônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 08012017 - .I'-- .,".!' r_,,'-

,,*:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, E 43. 3266.8100, z - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb pr'gov.br - rvrvrv nsb pr'gov br



l:iiars,

ll.*-t
=Ifü'5É:..

PREFEITURA M1UNICIPAL
t' ) .'

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

pneoÃo PRESENcTAL No 4212017 - sRP
Processo Administrativo n." 91 12017

Senhor licitante:

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

A falta de rêmêssa do presentê Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pêrtinentes ao certame licitatório.

io de Assis Nunes

/,.,,-
',...',,,...

MaÍco Aríton
Pregoeiro

Portaria n' O8O|2O17

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br r ov.br
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pRecÃo PRESENcTAL N" 42l2oiz - sRP
Processo Administrativo n.' 9'l 12017

Objeto: Registro de preços pera eventual aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e
cal.

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 t 12017

Carimbo Padronizado da Empresa

2
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PREGAO PRESENCIAL NO 4212017 - SRP
Processo Administrativo n." 91 12017

O EXCLUSIVA PARA MIC ROEMPRESA E EMPRESA D E PEQUENO PORTE
E/OU MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL íII'IE I tLc 147t20',t1t.

ABERTURA DA L|C|TAçÂO

Abertura: Die 3111012017, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 31110120'l.7.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 08012017, do Senhor PreÍeito Munictpal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual aquisiçáo dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, em
conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n." 12312006 e n" 14712014,1ei
Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.' 7 .89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal
N" 3.555/00, Decreto Municipal no 04í12009 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 Licrtações, sito à Rua Walíredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das í3:00 às
{7:00 horas, de segunda a sexta-feira, Íone/fax (043) 3266-8í00, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. pr.qov. br ou através do site www.nsb. pr.oov. 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 abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb.pr.qov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.oov. br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 3111012017, às í4:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de
lVloraes, n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

í. DAS CONDrÇÕeS Oe PARTTCTPAÇÃO

í.1. Poderão participar desta LicitaÇão exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçáo, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

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

,
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í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçâo 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 definição
do artigo 3o e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO
2.'1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual aquisição de
êmulsão asfáltica, pedrisco e cal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o
presente Edital.
2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, náo se obriga a contralar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé Íealizat
licitação específica para aquisiÇão de um ou de mais itens, hipótêse em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. í5, § 4o, da Lei

n" 8.666/93 e suas posteriores alterações

3. DOTAÇAO ORçAMENTARIA
3.1 . As despesas decorrentes desta Licitaçáo correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.'1. As impugnaçôes ao presente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2'(segundo)
dia útil anterior à data fixada para a rcalização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-sÍmile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das í3h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereÇo eletrônrco:
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 seráo conhecidas as impugnaçóes lnterpostas por Íax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
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dê,... :,
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a ir:

Fu ncional pr,ig râÍfi átie€i Forrte
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'

recui§o

Natnifryde d-.ê§pq§a GruÉq dalÍonte

2017 660 05 001.15.122.0í00 2010 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 670 05.oo1. 1 5. 122.01 00. 20 1 0 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 /UU 05.001. 1 5. 122.01 00.20 í 0 512 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
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4.1.4. Procedentes as razões da petiÇão de impugnaçáo contra o ato convocatório, será
designada nova data paÂ a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALTFICAçÃO DAS MTCROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Esta licitacão é exclusiva oa fa DA rtici Dacão de MicroemDresas íME). Emoresas de
Peoueno Porte ÍEPP) e/ou MicroemDre endedor Individual (MEl). qualificadas como tais
nos termos do artioo 3o da Lei Como lemênlar n.o 12312006, com as alteracões da Lei
Comolemêntar n."'l 47 1201 4.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o '123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
dê pequeno porte:
5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

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

sede no exterior;
5.2.3. De cujo capital participe pessoa física 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 náo beneÍlciada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

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

fins lucrativos, 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;

5.2.6. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça ativrdade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e cámbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizaçáo 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 anterrores,

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope N" 01 - PROPOSTA OE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13:30, do dia 3í/í0/20í7, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE N'Oí - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
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PREGAO PRESENCIAL N' 42120'17

ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇAO
RAZAO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENcTAL N. 42J2017

6.2. Não se fa aceito em oualouer hioótese. a oarticioacão de licitante retardatário,
considerado este. aouele oue eorêsentar os envelooes aoós o horário estabelecido
Dara a entre a dos mesmos. comorovado or meio do D rotocolo da Prefeitura M. ded D

Nova Santa Bárbara
7. DO CREDENCIAMENTO

7.í. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
7.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE
CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.
7.1.1.1. Na hipótese do item 7.'l ou 7.í.'1, o representante deverá apresentar contrato
social original ou cópia autenticada da empresa representada.
7.í.1.2. Caso o Licitante tenha prêênchido os reoll tsttos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitação.
7.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identiíicar-se medrante a

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

possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.
7.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presenciai, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
7.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassificaçáo da sua proposta no

presente certame. Contudo, veriflcadas 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.
7.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro a .r
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.6.1. No caso da sua não apresentação, a declaraÇão de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constanle do ANEXO V.

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

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope í - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.7. As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a

documentação comprobatória dessa condição, através do seguinte documento.
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a) Certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junla comercial, /
7.7.1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condiÇão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope í - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):
8.1 .1 . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçôes
contidas no (Anêxo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;
8.1.2. 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 0'l - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando.

a) ldentificaÇão da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição do produto cotado e marca, conforme relaçáo detalhada do obleto (Anexo l).

d) Preço oíertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o velor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias,

f1 Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir da autorizaÇão emitida pela

Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

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

desclassificação da proposta;
8.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;

8.4. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.5. A proposta de preÇos deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.6. Não serão levadas em consideração quarsquer ofertas que não se enquadrem nas

especiflcações exigidas;
8.7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb. pr.qov.br, na guia Licitaçóes/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa EsPropostas que disponibiliza o preenchimento da mêsma;
8.8. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE n' 0í;

7

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoân sb.pr.sov.b r - wryw. n s b. pr. go v. b r



PREFEITURA N4UNICIPAL
lNOVA SANTA BARBARA

ESTADO OO PARANÁ

8.9. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: prazo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e validade. A prefeitura de Nova santa
Bárbara se reserva o direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica
dos produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vrstorias rn /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão
de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l,

necessários ao completo fornecimento do objeto, licitado.

9. DA APRESENTAÇÀO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissáo de Licitação.
9.'1 . 1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaÇão fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respecttvo.
9.2. í . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento íor à Íilial, todos os documentos deverão
estar em nome desta.

9.3. Prazo de validede 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.

,IO. DA HABILITAÇAO:
10.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. 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 contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a titulo de

substituição, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos fibutos -/
Estaduais, mediante apresentaÇão de Certidão Negativa de Débito ou Certidáo Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei; ./
í O. í .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Trrbutos /
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito

ou Certidão Posrtiva com efeilo de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;
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10.1 .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garanlia por Tempo de Serviço - FGTS, /
mediante apresentação do Certrficado de Regularidade do FGTS - CRF, íornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.
í0.í.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNpJ) mediante a -/
apresentaÇão do comprovante de inscrição e de situaÇão cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10. í .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, .r'
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positíva com Efeito de Negativa (CNDT), /
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1 943.

1 0.2. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALtFtCAÇÃO ECONOMTCO-F|NANCEtRA:
10.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartóío distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da
data marcada para rnício da disputa.

í0.3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.3.1. Gomprovação de aptidão através dê no mínimo 0í (um) atestedo fornecido poÍ --
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não
serão acertos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

1 0.4, DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
í0.4.1. Documento declarando que o Iicitante cumpre o drsposto no inciso XXXlll do art. 7"
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do at1. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de

1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

í 0.4.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esÍeras, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO Vll.

í 0.4.3. Declaração de inexistêncta de Íato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assrnada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO VUl.

10.4.4. DeclaÍação de não parentesco, emttida pelo proponente, assinada pelo

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

10.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante coníerência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.6. As certidóes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

orrginais ou íotocópias simples sujeitas à verificaçâo da autenticldade no sítio

correspondente.
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10.7. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
í0.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconÍormidade com o presente edital implicará na inabilitaÇão da licitante.
í 0.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal,
poderão sanear defeitos constalados na habilitação apenas se apresentarem na sessão
todos os documentos previstos neste Capítulo, mesmo que contenham algum vício.
10.10. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos
expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, seráo aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expediÇão, à exceção de disposição em contrário
estabelecida neste Edital.

,Ií. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.í. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.
í í.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
1 í.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiçóes de habilitaÇão, subitem 7.6 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos.

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

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.
11.5. A desclassiíicação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da íase de lances verbais.
11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
1 í .6.1 . Serão corngrdos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11 .6.2. F alta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo represenlante legai
presente à Sessão do Pregão Presencial;
11.6.3. 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 desclassificação,
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 unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 í.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

1í.8. Caso duas ou mais propostas iniciars apresentem preÇos iguais, por lote, será

realtzado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

í 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances

verbais e sucessivos, ate a proclamaÇão do vencedor.
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'í 1 .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condtções deÍinidas no subitem g.9,

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
1í.1í. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, iníeriores à
proposta de menor preço, observada a reduçáo mínima entre os lances de 5 % (cinco por
cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
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.í3. 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 Pregoeiro verrficará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.
1í.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
11.16. O critério de tulqamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, apresçltaçlo em

ro sta ou lance verbal sendo considerada vencedora do item a lici nt

aDrêsentar/ofertar lance. como sendo o de menor Dreco e ainda estiver com SUA

documentacão válida. satisfazend o os termos deste edital e anexos
í1.17. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
aberture do envelope contendo os documentos de "HABILITAçÃO" ao licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação

fixadas no rtem 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e
item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital
11.18. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
íí.19. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 9.17.

í 1.20. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigêncras habilitatórias,

o Pregoeiro examinará a oferta subseqúente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificaÇáo, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor.
11.21 . Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa

competitiva de lances entre os licitantes.
11.22. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condiçáo de regularizaçâo 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 8.13 deste edital.
11.23. O pAzo pa? a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a

documentação de regularidade íiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

por igual período mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo
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Pregoeiro, conlados da data de término do prazo de recursos ou da comunicação da decisão
do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.
11.24. A permanência do(s) deíeito(s) na documentação após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadência do direito á contratação, sem preluízo das sançóes previstas neste
edital.
11.25. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.26. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em srtuação
regular, conforme estabelecido no item g - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 'lO - DA HAB|L|TAçÃO, deste Editat
11.27. No prazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.
11 .27 .1 . Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máxjmos que estão fixados neste edital, bem como, náo poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
11.27 .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.
11.28. 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 exrbidos, ainda lacrados, aos participanles, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
11.29. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoerro 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, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.
1í.30. A licitante que tiver sua proposta desclassiÍicada, e não manifestar a intenção de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaçáo.
1'1.3í. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após
inutilizará os mesmos.
11.32. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

,I2. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências de habilitaçáo e especificações constantes deste

Edital
12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudrcado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
12.3. Após a declaraÇão dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intenÇão de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormentê, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
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12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proíerida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetldo ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicaçâo e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao íinal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamenle, a intençáo de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicaçáo do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro.
'13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
íicando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começaráo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.
13.3. Os recursos interpostos às decisões proíeridas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 17lO7l2OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefertura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3. í . O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
l\ilunicípio de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link LicitaÇóes 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 REGTSTRO DE PREçOS
14.1. Após a homologaÇão do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xl) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.
14.2. Parc a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licrtatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
Íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não

atendimenlo ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificaçáo, desde que ao mesmo preço e condiçôes
da primeira colocada, sendo o fornecimento do objeto nas condiÇões previstas neste edital

e seus anexos.
14.3. A efetivação da contratação de íornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de

Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho

emitida pela PreÍeitura.
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'14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçóes 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.
'Í4.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposiçóes 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 solicitaçáo 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 solicitaÇão, dentre outros criterios, a Prefeitura 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 diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realizaçáo deste
certame licitatório.
14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até í 5
(quinze) dras. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

15. DA VIGÊNCIA
15.'í. 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 Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

16. DO CONTRATO
16.í. 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 21 de junho de 1993, passando a substitui-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 classiíicado para o item não 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 prazo e nas mesmas

condiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sanções cabiveis previstas neste Edital.

,I7. DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
í 7. í . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:

í7.1.1. Fornecer produto de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços, a
partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;

17. í .2. Assumir rnteira responsabilidade pela entrega que eíetuar, de acordo com as

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

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condiÇões dos produtos

entregues;
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í7.1.3. Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiver
íora das especificaçôes contidas na proposta, ou em que se veriíicarem vícios, defeitos ou
incorreçôes, sem qualquer ônus para a adquirente.
'17.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17 .2.1. Execular o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;
17.2.2. Náo contratar servidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução do
objeto contratado;
í7.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver
prévia autorização da Administração da Prefeitura.

í8. OO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
18.1 . O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da aulotizaçào
de fornecimento emitido pela PreÍeitura, caso a entrega nâo seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo íornecedor classificado, cabendo ao
Iicitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

í9. DO LOCAL OA ENTREGA
19.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÇão de
Emprego, srto a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cer,to - Nova Santa Bárbara -

PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
isenta de quaisquer responsabilidades

20. DO RECEBIMENTO
20.1.1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
20.1 .2. Deíinitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal
supracitado.
20.2. E ressalvada a PreÍeitura a devoluÇão dos produtos, se estes não estiverem dentro das
especificaÇões exigidas na licitação conforme especiíicações neste Pregão Presencial em

especiâl o seu ANEXO l; bem como do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos

termos do edital, arcando o fornecedor com os custos da devolução.
20.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão

somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua conÍirmaÇão definitiva

condicionada à conferência dos dados relacronados na nota fiscal dos produtos, relatórios ou

outros documentos que se fizerem necessários.

2í. DO PAGAMENTO
21.1 . Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaçáo da nota fiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradofla-Geral dâ 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 contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo í I da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiÇóes instituídas a

título de substituição, e às contribuiÇóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS.

21.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancárta

receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
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21.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela ticitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.
21.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classifrcado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a realustamento de preços ou a
correÇão monetária.

22. DO VALOR
22.1. O valor total estimado para esta licitaÇão será de Rg 36.783,00 (trinta e seis mil,
setecentos e oitenta e três reais), conforme Anexo l- Termo de ReÍerência, podendo ser
aditado dê acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

23. DAS SANÇOES ADMTNTSTRATTVAS

23.í. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execuÇão do certame, não
mantiverem a proposta, íorem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administraçâo, rsolada ou cum ulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à AdministraÇão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infratori
| - 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 10o/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecuÇão total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (crnco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

23.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

23.4. O descumpnmento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

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

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertrnentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sançóes:
I - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, 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 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

beneficlária da Ata, recolhid a no ptazo máximo de í 5 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oÍicialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à AdministraÇão
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

Nova Santa Bárbara, Paraná--Q - E-mail - licitacao,2nsb.pr.gov. br - wrvrv.nsb ov.br
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23.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla deÍesa.
23.6. A aplicaçáo das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaÇão do fornecedor por eventuais perdas
e danos causados à Administração.

24. DAS DtSPOStÇoES FtNA|S
24.í. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.
24.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregáo presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.
24.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-áo os dias consecutivos, exceto quando Íor
explicitamente disposto em contrário.
24.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.
24.6. PaÂ agilização dos Íabalhos, náo interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes íarão constar em sua documentaçáo: endereço, número de fax e telefone, bem

como o nome da pessoa indicada para contatos.
24.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes quâlquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da lrcrtaÇâo:

b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.
25. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

25.1 . ANEXO l - Termo de Referência;
25.2. ANEXO ll - Arquivo digital dê proposta;

25.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta,

25.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

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

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

Trabalho do Menor;
25.7. ANEXO Vll - Modelo de DeclaraÇão de ldoneidade;
25.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
25.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
25.10. ANEXO X - Modelo Declaraçáo de Não Parentesco;
25.1 1 . ANEXO Xl - Modelo de Ata de Registro de Preços;

26. DO FORO
26.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitaÇão.

Nova Santa Bárbara, 1711O12O17.
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Eric Kondo

Prefeito Municipal

Marí9 sis NunesÁ
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

Lucio Alberto dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego
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ESTADO DO PÂRANA

PREGAO PRESENCIAL NO 4212017 - SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. Oo Objeto e Valor Máximo

1.í. A presente licitação tem por objeto o Regrstro de Prêços para eventual aquisição de
emulsão asfáltica, pedrisco e cal, conforme espêcificaçóes e quantitativos abaixo
relacionados.

í.2. O valor máximo global é de - R$ 36.783,00 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e
três reais).

2. ESPECIFICAÇÔES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

3, DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
3. í. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorizaçáo
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo íornecedor classificado, cabendo ao

licitante inadimplente as sanções previstas na legislaÇão e neste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.í. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de

Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cento - Nova Santa BáÍbara -

PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadorra, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
isenta de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAÇÕES ADTCtONATS

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

de Licitação.

cit

LOTE.í-Lote00í
Item.: Códigq.

produto/

serviçd.

Nomedo P-@uto/seruiço aua-!tif!e Unidade PJeço ,

máximo
Preço,,
máxiniô
total

1 7354 Cal hidratada CHlll, saco com 20kg 100,00 SACO 9,26 926,00

2 7353 Emulsão asfáltica RC-1 CE 10.000,00 KG 2,79 27.900,00

J 2251 Pedrisco para micro pavimentaÇão 100,00 M3 79,57 7 957,00

TOTAL 36.783,00

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail lic itacao@nsb.pr.gov.br or.sov. br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL N" 4212017

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

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

PP422O17 ANEXO2 AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoí2nsb.pr.qov.br - rr'wrv.nsb.pr.gov.br
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ANEXO ilt

EDITÂL DE PREGAO PRESENCIAL N" 42J2O17

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Nova Santa Bár-bara, Paraná - Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvw-rv.nsb.pr.gov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4212017

ANEXO IV - INSTRUÇOES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agtlizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável
para a digitação das mesmas.
Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE
PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome
PP422017 _ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN
DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP4220'17_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.
Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.
Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no Ootao f

E localize o arquivo PP4220í7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.
Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

t4r
EJPropúità

ra* | n"a,ro',s""ç* |

I Err^-,,,
Q'r.4à, 3,0 de lnltero de zOCE Vsrãor L1.0.3

{. J
Eqúlêr'6 sÉ1ffi - t{*.ê(údero,cc.n.br

,-. fmilsão de Propoità tra
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Clique no botão
Vai abrir a janela

@ Dados do lornecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório

Clique no botão [l flepresentante

Abrirá a lanela
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (') sáo obrigatórios. Depois feche este
formulário e feche também o íormulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de
cada produto.

Para imprimir a proposta, clique no botão
íf) lmprimí proposta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta
I

fl §ravar proposta 
I

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

QtdÉ.

3m,0m0

EitdàdÉ

Prelerua Huicad de ltb(,ã
Nr LÉjlàção ErdcíÉ

t mr5 f ,mB

OO] VAIWLA 2FL EÚ7] g]

Om sEEuÇO DE MÃo DE OBFÁNAVIATUFÂDO COBI

I,OüN PAR

1lm0 uN

256.(m) Fàt Eà l
|6.offn

55.0m0
15.0m0

ã5_mn
15.mm

ÍXs"r I
g Dàd6 do lo,rredd

qst., 30 de Jô.Éro dê 2ffi E+irôm tdêmô5 - M.e+idIto.cdn.t

ü q,dó. p,oposrá

,.r [missâo dê Proposta trta
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O arquivo foi gerado com sucessol

ATENÇAO: Não esquêcer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP422017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de LicitaÇões da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov. br

Propostê qrêvôdô em C r\Propostô. esl | !,

OK

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

ANEXO V

OECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregâo Presencial No 4212017 - SRP

Prezados Senhores.'

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

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

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG
CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAçÃO QUANTo Ao cUMPRIMENTo AS NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial N" 4212017 - 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 2í de
junho de í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de

aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

inscrita no CNPJ sob no

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - I ic ita c ao íi, b r T br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇÃO OE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 4212017 - 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 4212017 -

SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados
inrdôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail itaca íUNSb r or. sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

oeclanaçÃo DE FATos tMpEDtIVos

Pregão Presencial No 4212017 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no ...................
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 42120'17 - 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 - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov. br - rrl-rv.nsb T ov.br
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ESTAD O DO PARANA

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

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 4212017 - SRP

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

representadapelo(a)Sr.(a)-,cREDENclAo(a)Sr'(a)-
(CARGO), portador(a) do R,G, NO

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitaÇão na modalidade Prêgão Presencial N" 4212017 - SRP, para eventual aquisição
de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, podendo formular lances, negociar preços e praticar
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as
fases Iicitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante 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;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao2nsb v.br - *rv*', n s b. pr. gov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 42120í 7 - SRP

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

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregâo Presencial No 4212017, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

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

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgâl
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail- licitacaoânsb.pr.gov-bt - u,rvrv. nsb.pr. gor,. br
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ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O

<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 4212017 - PMNSB

O MUNICÍP|O OE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/000í -60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no . . . . . . . . . . . . .. . . . . , doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidarle com as Leis N'
10.520102, N'8.666 de 21106193 e suas alteraçôes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicaÇão das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 4212017 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica de direito 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&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG N"

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preÇos,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de emulsão asfáltica,
pedrisco e cal, conÍorme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão
Presencial N' 42t2O17 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador

náo se obriga a contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo ate realizar licitação específica para aquisiÇáo

de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficrário do

registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei n" 8.666/93, reafirmada no art.

70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OO OE.JETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O 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 Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao nsb f r ov. br
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correráo por conta da seguinte dotação
orçamentária. <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
AdministraÇão Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, s 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 será obrigada a contratar o
objeto reÍerido na Cláusula segunda exclusrvamente pêlo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresâs beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração.
- automaticamente.
- por decurso de prazo de vigência;
- quando náo restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contradrtório 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 regrstrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevaÇão
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitaÇão dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 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 Gerencrador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

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

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- nâo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrenles
desta Ata de Registro de Preços;
- caracte(izada qualquer hipótese de inexecuÇão total ou parcial das condiÇões

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 - Q - E-mail lic itacao@nsb.pr.gov.br - n'rvu'.usb r'. br
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cr-Áusuu sÉrrul - DAs oBRtGAÇÕes oe eeNerrcrÁRra DA ArA
A Adjudicatária obrigar-se-á a.

Fornecer o objeto adjudicado estritamenle de acordo com as especiíicaçôes descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular
(documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.
Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se
verificarem deíeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificaÇões deste Edital; Responder por todo o ônus referente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto, Durante o perÍodo
de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o

mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o
Orgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaÇão, desde que os
danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador: Sendo necessário o

encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão
Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por

conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

CLÁUSULA oITAVA - DAS oBRIGAÇÔes oo MUNICíPIo
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega dos produtos reíerente ao Pregão Presencial No

42t20í7;
- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físrco deíinitivo da entrega dos produtos,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificaÇões constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especificações constantes

no ANEXO l.
cLÁusuLA NoNA - DA AUTORIZAÇÃO Oe erurReOA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serâo autorizadas, caso a caso,

pelo Orgão Gerenciador. A emissão das autorizaÇões de entrega, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgáo requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de

fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não sela efetivada neste prazo, será

imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao

licitante inadimplente as sançóes previstas na legislaçâo e neste edital.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÇão de

Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -
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PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - Do REcEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, rnciso ll, alínea "a", da Ler Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E
ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução dos produtos, se estes não estlverem dentro
das especificaçóes exigídas na licitação conforme especificaÇões neste Pregão Presencial
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo
sua coníirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota ftscal
dos produtos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessárro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos
tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a

título de substituição, e às contribuiÇoes devidas, por lei, a terceiros e Certiíicado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
a Preíeitura aguardará a regularização por parte da beneíiciária da Ata, iniciando-se novo
prazo pa? 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 conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Municíplo 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 Pregão
Presencial n" 4212017 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preÇos ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOCS OENEIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

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

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos

entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das
especificaçôes contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreçóes, sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiária da Ata ficará obrigada a.

- Executar o objeto nas condiÇões, no preço e nos prazos constantes desta ata;

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacao2usb.pr.qov.br - rvrvrv.nsb.plgey.ú
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- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Preíeitura, durante a execuÇão do objeto
contratado.
- 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 execuÇão do contrato todas as condiçóes de habilitação e qualificaçào
exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - DAs sANÇoES ADMtNtsTRATtvAS
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 acaÍrelaÍ, isolada ou
cum ulativamente, nas seguintes sanÇões:

. Advertênciâ;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 'l.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecrmento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10% (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 ptazo máximo de 15 (quinze) dias
corndos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito 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 aplicação das sançõês previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

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

danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneÍiciária da Ata, podendo, entretanto, coníorme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanÇões cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, prevrstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

ConsideraÊse-á justiíicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos.

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqúentes de energia elétrica e água,

d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviÇos com materiais devido à interrupção das vias de acesso

às mesmas;
f1 acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou máo-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA. DO CONTRATO
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 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 RegisÍo de Preços.

Se o classificado para o item náo apresenlar situação regular quando da emissâo 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 ptazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA - DAS DrsposrÇÕEs FrNArs
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 4212017 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvrdos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegrado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas orrundas desta
licitação.
E, para Íumeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

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

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Eric Kondo

Preíeito Municipal - Autoridade Competente

<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.gor'. br - uqrv. nsb.pr.gov.hr
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para : DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1711012017

Prezado Senhor,

Solicito análise juridica do edital e minuta da Ata de Registro de
Preços do Pregão Presêncial n' 4212017, cujo objeto é o registro de preços para

eventual aquisição de emulsào asfáltica, pedrisco e cal, em atendimento ao disposto
no parágrafo único, art. 38, da Lei n'8 666i93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C stin ditk d Santos
Setor de Licitaçóe

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 F< - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - lici ov.br - rvrvrv.nsb. or.sov.br
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PREEEITURÂ MJNICIPÀT DE NOVÀ SANTÀ B,àRB,ARÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes no 222

Fone,/ Fax (043) 3266-8100
pmnsbGnsb.pr. gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer j uridico

Soficitante: Departamento de Licitações e Contratos

Ref .

p re gão

Processo I ici tatóri-o n

presencial n. 042/11 .

091 / 7'7 procedimento

Fora encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do edital e

anexos do processo licitatór j-o autuado sob o n. A9l/11 ,

procedimento pregão presencial, destinado à eventua.l-

aquisiÇão de emufsão asfáftica, pedrisco e cal,
conforme solici.tado e justificado pel-a Secretaria
Municipal de obras.

É o breve refatório.

Antes da incursão no objeto central- do presente

parecer, cabe mencionar que o mesmo está sendo

produzido sob o páreo das disposições do parágrafo

único, art. 38, da Lei n. 8.666/93, a qual dispõe ser

obrigatória a aprovaÇão das minutas do edital e anexos

por parte da assessoria técnica jurídica (cuida-se do

maior exernpJ-o de parecer j uridico obrigatór j-o e

vinculat j-vo ) .

Esclarece-se que questões de cunho preliminar,
tais como a escolha da modalidade e a presenÇa de

documentaÇão fundamental no certame )â foram

l_\
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PREFEITURA MJNICIPÀ! DE NOVÀ SANTÀ BÁRBÀR.A
Av. Wal-fredo Bittencourt de Moraes n" 222

Fone/Eax (043) 3266-8100
E-mail: pmnsbGnsb.

UL,*

verificados, sendo, pois, esta anáfise excl-usi-va quanto

aos instrumentos de vinculação do processo
administrativo.

Pois bem.

A respeito da incumbência desta assessoria
técnica, não se vê, às claras, vicio de irregularidade
no edi" tal e anexos .

Tanto o edital quanto a minuta do contrato
(leia-se também ata) correspondem aos reclamos Iegais e

principiológicos aplicávei s à espécie .

Particularmente, a minuta do contrato
(novamente, apfica-se à ata) ostenta bastante cfareza
em seus termos, constando, entre outras, cláusulas que

estabelecem: a) o objeto e seus caracteres; b) o regime

de execuÇão ou forma de fornecimento; c) preÇos e

condições de pagamento; d) prazosi e) direitos e

deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as

disposições do art. 54 e seguintes da Lei o. 8.666/93.
Com efeito, esta Procuradoria externa

manifestação favoráveI à aprovação dos instrumentos de

vlnculação, balizando, assim, o prosseguj-mento do

f eito.
É o parecer, salvo melhor intelecçào.

pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

a êsus

Nova Santa Bárbara, 17 de outubro de 2017.

Gabriel ÀI
Procurado r i a iJuelllj/ca
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 de sbrll
de 2013. . l..

01 - Nova Sânta Bárbara, Paraná. Terçâ-íelÍa, 17 de

t. PodeÍ Erecuüvo

N" 42t2 7-
vl

RE N

objeto: Registro de preços p.ra eventual aquisição do emulsáo asÍáltica, pedrisco e cal,

Tipo: MenoÍ preço, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até as l3h30min, do dia 3l/,l0/2017.
lnicro do Pregão: Dia 3l/í0/2017, âs í4h00min.
PÍeço maximo: Rt 36.783,00 (trintô ê seis mil, setecentos e oitenta e úês reais).

^.ú!EiC!!§_§9EM$1ilÊf: poderâo seÍ obtidas em horáÍio de expediente na PÍeÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara, sito à Rua WalÍredo Eittencourt de Moraes no

r22, pelo íone: 4!3266"8100, po r Emaili licitacao@nsbD[.qov.bt ou pelo site wuiw.nsb.DÍ.oov.bÍ

Nova Sanla Bárbara, 17l10/2017

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Poíana n'080/2017

ll . Atos do Podor hlativo
Não há publEaçóes paÍa a pÍesenle data

lll- Publlcidade
Não há publicações paÍa a presente data.

Diário OÍiclal Eletrônico do Municipio de Nova Sanla Bárbara
Rla:wa,lr€do Elnen.ouí d€ Morâos n'222 - Cenrro

Fon€r'Fâ: (43)326ê8100
E- mil: drânooÍoa@nsb pl gov ú

ww nsb pr.gov.bí

I DocurEb õer.do ps Cãú.xto orgtd - no!. Sàt
: E !íaftlrãt.Mú'.ra 9556lEq)00]@ - rC SEF S^-
I sua albntddâó. a c.Íüê c!. {É ri§Jdráó arrê ô
I sêi hor/i$.pr.eor.D.ôüta/t'r§arüri{úri}.&4
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17t10t2017 Murâl de Lrcitâçôes Municrpâis

..ur.o. p.ovênl.nt.! dê or9ànl6no. lnt.rn.cionali/úultllatêrai5 d. crédl

0s5ffil

TCEPR

Insirtu Éo Frnancerã

contrato de EmpÍêstimo

Valtar

Detalhes processo licitatório

Entidade Exec!tora MUNICiptO DE uOVÂ SANIA BÁRBARA

Âno" 7017

Nô hcltação/drspensa/rnexigrbrIdade* á2

ModaIdade' pregão

Número edrtal/processo' 09U2Ol 7

Des.nçãôResumidadoObteto'RegrskodepreçospãÍaEventuàlâqusçãodeemulsãoasfáltrcd,p€dris.oecat

Forma de avaliéo

Dôlaçâo Orçamêntáíiã'

Preço máxrmo/ReFerênoa de prêÇo -

R5.

Datà de Lançamento do Edrtêl

Dala da Ab€ítuíâ das Propostas

llOVÁ Data da Abedura das Propostas

Dàta Canaelamento

0500115122010020103390300000

36.783,00

17lr0l2ar1

3llrol2olT DataRegjstro

Data Reqrstro

r)110/2011

:PF: 42715!2958,0 {Laqoutl

https://servrcos tcê.pr.gov.br/TCEPR-/MunicipaUAMUDetalhêsPíocêssoComprâ.âspx 1t1
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PEDREIRA BRITA FORTE LTDA

PRÉGÃO PRESENCIAT N9 4212017 - 5RP

Processo Administrativo n.' 91/2017

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa PEDREIRÂ BRIÍA FORTE LTDA, CNPJ: 22.350-122/0007-40, endereço: SITIO

Ácun vlvn , bairro: CATUPIRY, cidede: coRNÉLlo PRocoPto'PR, retirou este Edital de

Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail.

oedreirabritaforte@outloôk .;9q ou pelo tel/ fax: (043)3524-1212

Cornélio Procópio, aos 23/ 1.01 2017 .

d

PEDREIRÂ BRÍTA FORIE LIDA. [lE

122100014a

L
Sll Agt..a Vlvs a/rl

C.tuplry CEP ô6 3OO-OOO
Cornôllo Prc,côoao . P;l r,
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Á,/C SENHOR PREGOEIRO

REF: PREGÃO PRESENCIAL N" 442017

PROCESSO ADMINISTRATryO N" 91/2017

ILUSTRÍSSIMÂ COMISSÃO DE LICITAçÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA ESTADO DO PARANÁ.

PRETEITURA MUNlCIPAT

DE NOVA SANTA BÁRBARA

sE?oR DE l,.lclTAçôES E C0t{ÍRAÍO5

PRorocoLo NrÉlJg|
o^Í^tíJJlJJ)xerÚ.É(,rt4 Ca.,q'L

EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de clireito privado,

inscrita no CNPJ/ lvÍF sob o n' 04,420.916/ oo1-1-23, ROD BR 476 N'5804 - ESTAÇÃO, CEP: 83.705-

177 - ARAUCÁRIA - PR, por seu representante legal inÍra-assinado, vem com fulcro no § 2n, do

art. 41, da Lei n' 8666/93, tempestivamente, à presença de Vossa Excelência Vossa apresentar a

presente

IMPUGNAÇAO AO EDITAL

O que o faz pelos fatos e Íundamentos de dircito a seguir delineados

I- DÀ TEMPESTTVIDADE

Iniciaknente comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessào está

prevista para ocoler dia3't/10/2017, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pÍetérito disciplinado

na da Lei 8666/1993 e item -1 do inshumento convocatório, tendo em vista ser a imPugnante

empresa licitarte.

Considerando então que o ptazo legal foi respeitado, a presente impugnação deve ser

conhecida e provida, a fim de evitar que a competitividade seja restringrda, bem assim, Íazer valer

os termos daLei 8.666/ 93, principalmente o art.3,§ 1', I.

II- DOS FATOS

(

li/lÍoE/Aü-nBIRIZ
ÉEr'1dúRdiJE. ú
ÇÉ.rEsE - t0 0r-Él
cNPi c|. 4!0 Et E[(Dr 'íIl. Gr' õ5l]63

\á6 (tÚde / lÍÍ - cl rPJ $ 4;D.$ô!úell. Td. ÍEr .Ee-rfr'4
rúdté/ ryE cNpJ 04 4:D sral(B{Ê rd frl:,rGÉ4í0É JôÇ.krs É|Ú/ SP.CTIPJ Or.É,lg,M:l:(r-f Td í1-r IÍ+':-41
Prcllü / Cf -rl{F'l Oí4Í Olb!:Íf&E - lá r!6) ?l}t.lr!a'
cbr*-'ã/ ÉÂ-CNP.l o{4à.el ômle - Í.i.: ffl):t3-€ÉtÊ
DuqE (lec.iãl RJ - C\ FJ 04 4:t'glB{OrO{ - T€/ . (/l ) -|jl {6I:
A.úiizl PR - CNPJ. Or €lgE!ü l-:3- Tc . r+l ) :tr9-$l.J/ ]:l)-l r ,

Pd6 \látD / RrO {NPJ 01+31g8'@r2€r - Íd Gq:rr}1cü

M*rêhraíha <f ah o: -co nrb r
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A impugnante tendo interesse em participar da licitação supramencionada,

adquiriu o respectivo Edital, conÍorme documento anexo. Ao verificar as condiçÕes para

paÍticipação no pleito em tela, deparou-se com a ausência dos seguintes itens no Edital:

a) Àutorizacão da Asência Nacional do Petróleo ANP, como documento de

habilitação iurídica;

III- DOS zuNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÀO AO EDITAL

A) DA FALTA DE EXIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO FORNECTDA PELA AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP

Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório não prevê como requisitos cle habilitação

a apresentação de autorização fornecida pela Agência Nacional do PetróIeo, pois a emulsão

asfáltica decorre de um processo quÍmico complexo, razão pela qual seria necessário que as

licitantes apresentassem a referida autorização, pela qual irá permitir a produção, aquisição,

industrialização, comercialização, tÍansporte e até exercer o controle da qualidade do

produto a ser utilizado em serviços de pavimentação, bem como, prcslar assistência técnica

ao consumidor fina1.

Acerca da solicitação de apresentação de autorizacão Íornecida pela Asência Nacional do

Petróleo, sendo este o órgão competente para autorizar o funcionamento ou comcrcialização

cie produtos pelas empresas de reÍerido ramo. APresentamos em alexo, consulta solicitada à

própria ANP, na qual irúorma que o conceito de "autorização para Íuncionamento

expedida pelo órgão competente" Previsto no artigo 28, inciso Y daLei8.666/93, se trata de

outorga de autorização para regular as afividadcs relativas ao abastecimento nacional de

pehóleo, gás natural e derivados-

rÍEos r' AIú - ilÂTRlz
REIIdúRdirE. ü
Cc.rE!íÊ - EE.CE É1
cNP.l c,t4.o q üIr,-5r
Íd. @:E5rE3

tÉ.8@,1úÍ- CNPJ or.4a grBilU,I3 . 7d.. (Éâ c@-2!rÃ
Itiité/ ryE 4 rJPr ol 1.ll BBDIB+ Tê . 13, 3E:-6ê1{ú
Sà Joé ós r,Fs,, SP C\lP.r 01+:Oe1Õ,{tll-d, -'€ ! l) rJ.brr.!
P:lrtE / G -Cr{Pl N4í916,alBÉ-TC r'Ear rÉ+.l:l]J
crddõ/BA-o,lP.t D1431g aEÍj|IllI) - Tc ,n) Íol-Etc
O(44dec-is/ RJ. Cl-PJ r1442!918l@10-t2 - Is ai'1) lErriS-;
Ar-iÁir;PR . CrrP., 0r lgleEÀV1._4- r.. (41)Ifr4{lÍrt ?Ar'lv ;
Pqto \gtE / RO 4l.lPJ Cll4E 9lA@12{! - TC r @ !É4íúJ

\Àlareni,nrãsÍàltos conbr
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IV. DOS PEDIDOS

Em Íace do exposto, requeÍ-se seia a presente IMPUGNAÇÀO julgada procedente, com

eÍeito para: requerer-se:

a) a obrigatoriedade da apresentação de autorização fornecida pela Agência Nacional

do Petróleo - ANP, como documentaçâo iurídica com atendimento artigo 28, inciso

Y da Lei 8.666/93.

Tendo em vista que a sessão pública está designada para37/70/2077, requer, aincla, seja

conferido eÍeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a reÍerida sessão para data posterior à

solução dos problemas ora apontados. Caso conhário, há o iminente risco de todo o ritual seÍ

considerado inválido, considerando o equívoco no edital ora apontado, com desperdício da

atividade ocorÍida na sessão pública, incluindo avaliação das proposras e dos documentos de

habilitação. Requer, caso não corrigrdo o edital no ponto ora invocado, seja mantida a irresignaçào

da ora impugnante, para posterior juízo cie anulação por parte c1a autoridade competente parâ

tanto;

a) por fim, em caso de indeferimento ou de ausência de resposta a presente impugnação no

prazo previsto em lei, a Signatária requererá as providências cabíveis ao Tribunal de Contas

do Estado, conÍorme lhe autoriza o §1o do art. 113 da Lei no. 8.666 /L993;

Nestes termos, pede e aguarda deferimento

Araucária(PR), 23 de Outubro de 2017.

EMAM- EMULSOES E TRANSPORTE LTDA

Ivan Pam funior
6.205.

rNscR. 9045 20

EMAM EMU E
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C!ÂTfErCô C REGISTRO ,1,í 29/03/2A11 lO:O3 SoE N" 20170053a40
PROÍOCOIó: I?00534a0 DÉ 24/A2/2Ar1- CODIGO DE VERIEICÀÇÀO:
117011?0902. NIRE: 132003950?7.
flaM - Elr(r,sõEs E rRÀNsPoRTEs I,tDÀ ..IUGTT 

., }Íi1ton Àu!éIiô Rosâa Gô@a
sECÍxfliRro-cEtÀ!

|,ÍÀlrÀus,29l03/2017
ffi- ê!p!sr Àéu[rertàcrl . u,gow.br

c4rTÓfloCqRioslctlll SgctrNDoIÀ!!LioNÁÍ01(rbrcrntrrdrnothi ;itrliio
r,. ;.i- ..,- ,. .,

À vâfrdad€ dêste doclJ@nto, r. iry!ê3!o, flca ÊujÊitô À êô,p.ôv.çáo dê sua autênticidad. ÀoE respectlvôs portaa3
Iafêtudo sàus !.Ep.cEivos êó.taqô. d. v.rif:càçào
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PROCURAçÃO QUE FAZ: EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA s CICTRÔ LIIZM

DêÀ A7ll
cFf r 90_192

Saibam quantos este púbiico instrumento de Procuraçâo basta
que no Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezessete (2017),

aos cinco (05) dias do mês de junho, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do
Amazonas, República Federativa do Brasil, neste 20 Tabelionato - Matriz, situado na Rua
Joaquim Sarmento,'no 355, Centro, perante mim, Tabetiáo, compareceu como outorgante

- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com

sede nesta cidade, na Rua Nelson Rodrigues, número 01, Compensa, jnscrita no CNPJ
sob o numero 04.420.9í 6/000í €1, neste âto representada por seu sócio Administrador, o

Sr. JOSÉ LOPES, brasileiro, nascido em 30/05/1949, Íilho de Álvaro Lopes e Aurora
Peres Lopes, divorciado, empresário, RG no 02626214-6-SSP-AM, CPF no 009.150.172-53,
residente e domiciliado em Boca do Acre/AM, na Rodovia BR 3'17, sln, km 27 - Zona

Rural, reconhecida como a própria por mim Tabelião, à vista dos documentos
apresentados, do que dou fé; disse que por este público instrumento nomeia e constitui

seu bastante 5jrocurador - IVAN PAMPLONA JUNIOR, brasileiro, solteiro, analista

comercial, portadoÍ do RG número 7589352-3-SESP-PR, CPF numêro 036.205.459-28,

residente e domiciliado à Rua Paraíba, 1015, lguaçú, Araucária/PR, CEP: 83.701-010,

a quem confere poderes para representar a OUTORGANIE e suas filiais em Várzea

GrandelMT, inscita no CNPJ sob o número 04.420.916/0003-í3, lbirité/MG, lnscrita
no CNPJ sob o numero 04.420.916/0006-66,' São José dos Cempos, inscrtta no CNPJ

sob o número M.420.916/000747 Pacatuba/CE, inscrita no CNPJ sob o número

04.420.916/0N8-28, Candeias/ BA, inscrita no CNPJ sob o número 04,420.916/0009-

09, Dugue de Caxias/RJ, inscrita no CNPJ sob o número 04.420.916/001042,
Aracária/PR, inscúta no CNPJ sob o número 04.420.916/0011-23, Porto Velho-RO,

inscrita no CNPJ sob o núqer,o Oi.lZO.St Woot 2-04; Esteio/RS,.inscrita no CNP.! sob
o número 04.120.916/0013-95,. em licitações públicas, podendo'retirar editais, participar

de sessões de abertura, julgamento de documentação e propostas, assinar declaraÇóes,
I

propostas técnicas e comerciais, trar ocorrências em ata e assiná-las, formular

impugnações e recursos administra os \u desistir de interpô-los, participar de pregóes,

presencial e eletrônico, bem como
ao fiel cumprimento do presente m

i
i

d

MÀTIIZ: Xua Joaquim Sarmento,355 .

C-N.PJ.: 34.593.509looot'07
CEP:69.o10-020 - Mânaus . ÁrnaroÍLas
Fo^et (92\ 3232-0465 I 3224 -t4og I EÀxt 1
e-mÀil: rh@2notasarh-com-br

Centro

23L -1184
e-mail: atendimento@2notasam.rom.br

r5

Íí
ã

vliIJDo Eir rgDo rBBrrúRro NActoNatl. euÁlêuEE ÂDULÍEBÂÇÁo oü EUENDA 8\ryrútDÂ EsrE DocTJlíENTo

SUCT ISAL Av.: Noel Nutels, Bloco 9, Loja I - Cidade

,lahces, enfim praticar todos os atos necessários

CIMENTO.

C.N.PJ.:34.593.' CEP:69.096-000 . Manaus -
(92)3645i3o4o - Fone/Ferr 3645'1r82 / 3636 -
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Esta procuração terá validade até 31 de janeiro de 2018. Dispensada a presença e
assinatura das testemunhas instrumentárias, por determinaçáo do PROVIMENTO No

07t81 da Conegedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Emotumentos:
R$48,07+ ISSON ib2,41 + FUNDPGE RSí,44 + FUNDPAM R$2,4í + FARPAM RS2,89
+ FUNETJ R$4,81 + SELO R$ í,90 = R$63,90. Eu, Sergiane Teixeira da Rocha, a digitei

ee o o presente ato, colhendo a assinatura. Assim o disse e me pediu este
li e, achando conforme, aceitou e assina; dou fé.

.,Escrevente autorizado a fiz lawat, subscrevo e assino. Por

'Válido somente com selo de fiscalização e controle" (§ 4e

tn ume o, que lhe

abelião titular
Resolução 12/2OO5).

Chrbriane dd Silva Rocha
' EscÍevente Aulo.izeda

Em te Ídade

Christiane da Silvo Rocho
Escreyente futoíizada

M , 05de lunho d 201
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0?3

CORRESPONDÊNCIA INTERNÂ

Nova Santa Bárbara, 24 I lO 12017

De: Pregoeiro

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Impugnação ao edital de Pregáo Eletrônico n" 4212017.

Prezado Senhor,

Solicito parecer jurÍdico quanto à impugnaçâo ao edital
de Pregáo Eletrônico n" 4212017 , apresentado pela empresa EMAM -
EMULSÕES E TRANSPoRTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no.
04.420.9161O011-23, que requer a alteração do edital para que seja exigida
a apresentaçáo de autorização fornecida pela Agência Nacional de Petróleo -
ANP, na documentaçáo de habilitação.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Atenciosamente,

/
Ma Assis Nunes

Pregoeiro
Portaria n" O8O 12017

Rua Walfredo Biftencoun dc i\'Íoraes.222 - Cep It6250-000 - Fone/Iax (0'13) 3266.8100 - C.N.P.J ,r-." 9i 561.080/0001-60
E-mail lrcrlacaoTinsb.Dr.Êov.br - Nova Sanla Barbara - Paraná
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PREEEITUR]A MUNICTPAI DE NOVÀ SÀNTA BÁRBÀRJA
À.r. Vlàlfredo Br:tercc..ir: Ce:.íoràes r\. 222, for.e/Faí {C1jl 3266 81C0

c]]?-r i... 95,561. C80/0C01_60

0?_q

Parece r: j u r:idi co

X narl: !a,:sb!..sb.rr.c.Í.i.r -:lo./a Sa:ra Bárbê:a Fâ.aná

Departamento Munrcipal de Li ci taçôe sSolicitante:
Contratos

e

Assunto: impugnação ao eciital do pregão n. 042/I1 .

"autorização fornecida pela Agência Nacional do Petroleo
ANP.

Veio a esta Procuradorra pedido de parecer
acerca da plausibrlidade no atendimento do pedrdo

rmpugnatório ao edital do pregâo eletrôn.icc n. A42/1,1 ,

formufado pela empresa EMAM Emufsões e Transporte
Ltda, que curda da aqursição de emuisâo asfái:ica.

T.

Em apertada sintese, a impugnante aguiiata que

o edltal do supracltado procedimento não contempla, como

reqursito de habilitação, documento denominado de

VIClO

de ato

E, em decorrência da ausência, s'.lstentou o

do certame, já que a exigência do documeri-o provem

nofma-r-lVO.

E o re Latório.

rr.

Página r de l
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PREE ETTUR]A MT'NIC IPÀI, DE NOVÀ SANTÀ B]íRBJÀRA
Àv. riàlfredo tsi:!er,...rr_, .ie t.loraes :" :22, :o|]e/rax t.C!,3\ 32aa et:at)

CNP-r ii. Ô 94.5é-.laa/ti)i)l-a..
E naal: pnnsbr3nsb.fr.q..,.br - Nôva San:a tsárbara parêná

c53

Em quê pese o devido respeito, por mais que se

leia ou releia a petiÇão impugnatórJ-a, bem escrita, por:

sinal, não se vê o fundamento da necessidade da

constância da aventada "autorização fornecrda pela ANP"

cor,.o exigênc1a de habrlitação no cerr,ame/ pelo que

haverra a necessidade de correÇão do edital, sob pena de

rufrdade do feito.

Ato continuo, por todo momenr-o a rmpugnante

pontua a necessldade de correÇão do edi'-af , de lncfusão
do 1á referido documento/ mas, nada esclarece sobre a

fonte juriCica que baliza a exigência.

Em. outros termos, a impugnante diz que o edi--ai
está lrregular, informa o que supostamênte iaita, mas/

perfunctor:iamente, não relata o porquê.

III.
Em 'úma oportunrciade nc pedido, ader,ais, até

narra que reaiizou uma consulta acerca do objeto da

-rnpugnação -ru1to à AN?, agêncta estatal que r,eguia o

cornércio de petró1eo e derrvados, entretanto, nãc

efetuou a juntada do documento, o que/ salvo nelnor

)DLZat poderia fazer frente à exposição do fundamento do

pleito.

Ser. asso, resta prejudicada a análise do pedido

ie rr,pugracãc ao edltal do or egão eletrônico r. A42/'!1 ,

pelo que opino, pôr ora/ pela manutenÇão do edrtal e

Página 2 de l
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certame da forma cono atuafmente se encontram, até pelo
principio da presunÇão de legitimidade dos atos da

Administração Pública, podendo, todavia, a impugnante

vir a complenentar o pedido e, entào, fazer mudar as

r azões deste parecer.

De 1â, se o fundamento for a resolução n. O02

de 2005 da ANP, o que já foi obleto de irresignação em

ourro procedinento licitatório efaborado pelc Nlunlciplc,
destaca-se que dito ato normativo, com o perdão da

at-ecnia, é aplicáveI ao comércio de asfafto, e t

novamente, com o perdão da faLta de técnica, até que se

prove o contrário, não se estênde à ernulsão.

E o parecer, que submer-o a melhor intetecÇào.

Nova Santa'Bárbar:a, 25 de outubro de 2017

*,'/
GabritsI Afmeida d

P::ocuradçr: Muni c

ESUS

al-
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
08:

ESTADO DO PARANA

Parecer do Comissão de Presão

EtliÍttl: Pregão Presencial n" 42/2017

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal cle Nova
Santa Bárbara, designada pela Portaria n" 080/2017, em atendimento a impttgnaçào
ao edital_ de Pregão Presencial n' 12/2017, formulado pela empresa EMAM-
EMULSOES E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'. 07.586.061/0001-
21, tendo por fundamenío o contido no parecer jurídico anexo, resolve INDEFERIR
a impugna ção apr e senlada.

Contttnique-se a empreso, bem como publiclue-se a presente

decisão para se garantir o transparência e publicidade necessária a todos os atos da

Administração.

Nova SanÍa Bárbara, 2 5 de outrúro de 20 I 7

Ma de Assis Nunesto

Pregoeiro

Elaine Cristin Lu Sanlos

Equipe de apoio

-.da-,.'- Poltiny Sitíere Solto
Equipe de apoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Í 43.3266.8100, X - 86.250-000
r.\ova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail I icitacaoín)nsb.pr.qor,.br - l wr".nsb.pr. gor'.br



26t10t2017 E-mail de lsmweb - Soluçóes pâra lnternet - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Boa tarde,

Segue anexo parecer jurídico e dêcisão da comissão de licitação quanto a impugnação apresentada ao edital de
Pregão Presencial n" 4212017 .

Favor confirmara o recebimento deste email

Att,
[êxto das mensagens anteaores ocullol

2 anexog

5\ lmpugnacao-pregao42-20'l 7-Eman.pdf
2037K

.a\
L1

Rêsposta-impu gn acao -P Íegao42-201 7-Emam.pdf
'16K

033

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: lvan Jr EMAM PR <admpr@emamasfaltos.com.br>

Bom dia,

26 de outubro de 2017
11:54

Desculpe a falha.
Sêgue anexo parecer jurídico

Att,
lfêío das mensagens anterioÍes oculto]

-\ Parecer.Juridico-lmpugnacao-Pregao.42-201 7-Emam.pdf
202K

lvan Jr EMAM PR <admpr@emamâsfaltos.com.bÊ 2ô de outubro de 20'17 13:53
Para: Setor de LicitaÇões - PrêÍêitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Boa ta rde,

Segue em anexo parecer jurídico de consulta realiza pela EMAM junto a ANP referente a obrigatoriedade da

Autorização da ANP para atividades que compreendÊm a aquisição, armazenamênto, transportes,
lndustrialização, comercialização de derivados de Petróleo.

Sendo que o Objeto da licitação a Emulsão Asfáltica RC-1CE trata-se um produto proveniente da lndustrialização

do asfalto.

solicito atenção nos itens 2 e 3 da referida consulta a ANP em anêxo

De: Setor de Licitações - Prefertura Municipal de Nova Santa Bárbara [mailto:licitacaô@nsb.pr.gov.br]
Enviada êm: quinta-feira, 26 de outubro de 2017 11:54
Para: Ivan lr EMAM PR

Assunto: Re: PEDIDO DE II4PUGNA6O

[exto das mensagens anteriores oculto]

E CONSULTA ANP.pdÍ
1758K

https//mail.google.com/mailulil?ut=2&tk=1463514Md&jsver=-sgclqtP_og.pt_BR.&vrew=pt&search=inbox&rh=15í5963702923c7cÂsrml=15Í4eb}.. 212
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Ollcio n." 0 l6120 I 2-ADlvÍ/'Elv1N

Vlanarts. 06 dc nrait.r de 2012

À cHixlR.o cAvALCA^-TI ARANTES - lDvocÁDos
C/C: EMAN _ E}IULSOES E TRANSPORTES LTDA
Aos cuidados do Dr. Raineri Ramos Rirmalho de CasÍro OAB/AII 7.598

..\ssunto: Consultâ accrca dâs normas quc regulam a distribuiçâo de produtos asfálticos

Ern resposta a ConsLrlla datada ern 2010412012. retêrente às normâs quc rcgulam a

distribuigão de prodntos aslálticos, esslarecemos qLle cornpete à Agêncizr Nacitrnal

de Petróleo, Cás ,.vatural c Iliocombustívcis - ANP regular as atividadcs rclatir'as

ao abastecimento nacional de petróleo, gás natural e derivados. detinido na l.ei n'

9.847, de 26 de outuhro de 1999. como de utilidade pública, o que se excrce, cntre

outros, através do sislcnra de outorsa rle autorização. RegistÍ\, Js seguinlc5

consideraçôes contidas na Resolução ANP n" 2 de I.l;'0112005 - publicada tto

Diário Oficial da Uniâo enr l9i0lrl005 que estabeJece os requisilos neccssários à

autorização para o excrcício da atividade de distribuiçào de aslalkrs c a sua

regulamentaçâo,

a. Considerando que os asfàltos são derivados de petróleo: considerando a

necessidadc dc uma legislação atualizada para regular a ati\idadc dc distribuiçãi-r

de asfaltos no país; considerando a necessidade dr: estabelecer requisik)s míninros.

de caráter técnico, econônrico e social, para ingresso e permanência de ernprcsas

Àgênciâ \arionàl do Pctróleo. Cás Naturirl € Biocombustíveis - ANP - Escritório dc llânaus

'\\. J() Turisn\). li,i0. SIP;\\.1 'faíunrã

CFIP: 69019-ó-l() - lUrnaus - AJ!í - UftLsij - Fone: 92. j-.)(1.].1556

Irr,,r.,np.gg



c55

aflDr*FL

na âtividade de distribuição de asÍàltos. cm lace de seu amplo uso e

peculiaridades de seu rnanuseio;

considerando a necessidade de- indcpendentemente clo atendimcnto aos requisitos

exigidos para o excrcício da atividade, obslâr o iogresso e â mânuterçío de

agcnlc cconômico na categorià de distribuidor de asfaltos presentes fundadas

raztics de inÍeresse público, mediante processo adminislràliro no qual sejanr

garantidos o contraditório c a ampla defesa;

considerando a necessidade de recadastrar as cmpresas qLre -já c\ercern a ati\,idadc

de distribuiçâo de asfaltos, estabelecondo-lhcs os requisitos míninros citaclos

anteriorrnente; e

considerando que o armâzenamento e manuscio de asfaltos devem atendcr às

normas técnicas c ambientais. toma pÍrblico o scguinte att-r:

No paráeralo único do arl. l" da ResolLrção ANP n" 2i0--s cstá definido cltre a

atividade de comercialização e atribrrição do distribuidor de astaltos.

Das Disposiçôes Gerais

Art. 1". Ficajn esiabelecidos. pcla presente Resolução, os rcrluisitos necessários n

autorizaçào para o erercício da atividade dc distribuição de asfahos c a sr.ta

reglrlamenlação.

Parágrafo único. A atividade de disribuição de que lrata o caput destc aíigo.

coosiderada dc utilidade pública. conrpreende a aquisição. annazenanento,

transpone. aditivação. industrializ;rção, nristuras. comercializaçâo, contr0lc de

qualidade e assistência técnica ao consumidor.

No an. 3o da mesma l{esolução. llca cstabelecido que a âtividade de distribuição dc

aslaltos sonrente poderá ser ercrcida por pessoa jurÍdica, consÍituÍdâ soh as Ieis

Agência Nacional do Petróleo, Cás Nrturrl € BiocombusÍiveis - ANP - Escritório de ltlanâus
A\. do l'urismo- 13i0. SIP.,\NÍ TaÍumà

CEP:69019-61{l l'lrnaus ,,\}, Brasil foner 91. ji0i.-+556
y1.r rr anlr go1_!r

t)
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1\.
& -;lE{Éaf



C!C

ant)
-e:*1

4

.)

brasileiras. que possuir autorização da A\l), nào dândlr desra Jbrnra. marltem a

entendimento diYerso.

A cmpresa questionôu os seguintes pontos;

- a aülorizaçâo na ÂNP dcve ser exigida lanto do prorlutor quanto do

distribuidor? Sinr. Na deiiniçào do aí. 2' tla Res. ANI' n" 2105 nrodutor -

agerle autorizado pcla 
^NP 

a produzir aslàltos; c no parágrafo irnico do art. l" da

Resolução ANP n" l/05 estri rieÍlnido que a atividade de cornercialização ú

anibuiçào do disrlibuidor de aslàltos.

- a rutorização para distribuiçãr) de asfaltos se enquàdr ro corceito de

"autorização para funcionamrnto crpedida pelo órgâo competente ", pre\isÍo

no àrr. 28, V. da Lei n'Í1.66ó193, dcvcnrlo, portânÍo , ser cxigida ern licitaçôes?

Sinr. O I)lRF loR-CERAL da .{(;l:\('1,\ NA( I()NAl DO PF lR( jl FO. CAS

NATUR^L E IllOCOl\tBLlSl iVEIS - ,.1NP. no uso de suas arribuiçôcs. [endo em

vista as disposiçcjes da Lei n" 9.-178. de 6 de agosto de 1997. e â Rcsolução de

Dirctoria no I . de 6 de.janeiro dc 2005. e considerando que cornpL'te à .\NP rcgular

ai âtiyida(lcs rclativus ao abastecirnento nacional dc pelrólco. giis natllral e

derivados. deflnido na l-ei n" 9.8-17. dc 2ó dc oLrtubro de 1999. corno de utilidadc

pública- o que se e\erce. enre oufr\rs. atra\'és do sistema dc oltorga de aLttorização:

- existe previsão de penrrlidade prra cmpresa quc cstiycr forneccndo sem a

aulorizâçâo? E para o contratante (no caso, o órgito ptiblico que rcaliza

licitação sem erigir à autorizaç:io)? Sim. 
^s 

empresas não autuizâdas pela {NP

poderão sofrer sar)ções adrninistralivas, assirn conlo ler suas atividades susl'ret)sas

A distribuidora que lornccer parâ essa empresa tarnbénr será autuada. e notillcada ir

suspendcr o Í'ornecinrento. cnqulnto lquele agente ecoÍ)ônlico não rrbter

6

.'7

Àgêíciâ Nâcionel do Pêtróleo, (;ás \fltur l e Biocombustiv€is - ÂNP - Escritóflo de l'lanâus
A', do luÍismo. Ii,50. SIPAl\l Icrunrà

Cl-l'i 69ú49-6i() - Nlanaus ANl l]Íãsil Iinc:()1. l:i0.i..t-i-{,
! \r\\ .1pp.r('!.0!
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âulorização para o exercÍcio da atiridade, Em rclação ao conttalante- na qualitlade

de consumidor final. não c cabÍvel intenençâo por parte dâ ANP.

Atenciosa

os
Coordenador Reaion i hele dâ Linidade de Fiscaliaçilo NrrrdesLe

Agênciâ r\*acional do Petróleo, Cás NaturÂl e Oiocombuslívcis - ÀNP - Escritório d€ \íânâus

^! 
do Iuri5mo. l.l5ll.SIP^l\l Í^runrà

CI-,P: 69049-610 - lvlanaus -Âtr1 -Brâsil -.Fonc:92..1i01..1556
r,,,r rr..tnl_.,:o'...hr



088PREFE]TURÀ MUNICIPÀT DE NOVÀ SÀl{TÀ BÁRBÀRÀ
Àv. Waffredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Eone/Eax (043) 3266-8100 - CNPJ N.' 95.561.080/0001-60
E-mai1: pmnsbGnsb pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer j uridico

Soli-citante:
Contratos

Departamento Municipal de Li ci tações

Assunto: impugnação ao edital do pregão n 042/71

e

Trata-se de pedido de

afronta ao texto do edital-
formulado pela municipal idade

de emulsão asfá1tica.

impugnação f ormul-ado em

do pregão n. 042/71 ,

e destinado à aquisição

Apertada sintese, a impugnante requer que se

faça constar no edital como requisito de habilitação
documento denominado de "autori-zação da ANP", eis que,

conforme aduz, por ato normativo, dita exigência é

regra 1ega1.

Dessa vez, já que é a segunda vez que manifesta

irresignaçào com o editai-, juntou parecer exarado pela

ANP - Agência Nacional do Petró1eo, órgão estatal que

regula o comércio de petróIeo e derivados.

É o sucinto relatório.

ao pé do

último
que foi exposto

indeferimento
pela impugnante,

à impugnaçào

AS

razoes do

Pág j-na 1de á



PREEE I T['B.A }!íIJNICIPÀT DE NOVÀ SÂ}ITÀ BÁXEÀRÀ
Àv. Wal-fredo Bittencourt de Moraes ^" 222,

Eone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N.' 95.561.080/0001-60
E-maiI: pmnsbGnsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

muda r i am,

epicentro
vez que não

da questão.
trouxe e.Ia o que talvez seria o

Entretanto, não há como negar, que foi pela
insistência da impugnante que o signatário desta pode

reparar que realmente o edital necessita ser mudado, e

que sim é imperj-oso, faz frente à legalidade, que se

faça constar a exigência de "autorização da ANP".

Nesse aspecto, é que estudando

perfunctori amente o assunto, com o auxí1io da rede

mundiaf de computadores, verificou-se que a emulsão, na

essência, é asfalto, e sendo asfafto são magnetizadas

na hipótese as regras da Reso.Lução ANP n. 02/05.

Com a devida rzênia da t'Brasquimica", empresa do

ramo de emulsões, em seu endereçamento el-etrônico
(www. bras quimica . com. br / informacoestecnicas /prg_pub_de

cfm/emulsoes-asf alticas-para-pavimentacao ) :

*EMULSÕES ÀSFÁLTICAS PARÀ PAVIMENTAÇÀO

CONCEITO DE EN4IILSÃO:

Sob o ponto de vista fisico- quimico, podemos

defj,nir emulsão, como sendo uma dlspersão mais

ou menos estável de um liquido num outro,
constando de duas fases não miscíveis: uma fase

hidrocarbonada e uma fase aquosa.

Páglne 2-dé 4



[l-q,:pREEErruRÀ MlrNrcrpÀr DE NovÀ saNra gÁRBÂRÀ

Av. lialfredo Bj-ttencourt de Moraes n" 222,
Fone/Eax (043) 3266-8100 - CNPJ N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: pmnsbc nsb. pr . govrbj - Nova Santa Bárbara - Paraná

No caso particuler das enulsões asfálticas, o

cinento asfáltico em estâdo líguido (aquecido)

é pulverizado em moinho coloidaI, juntamente

com uma soluÇão de água e tensoativo
(emulsj-ficante), formando uma emul-são direta
(coloidaf) .

A quantidade de emulsificante é da ordem de

0 ,2,à a 2,0% , na f ase aquosa e a quant.idade de

asfalto é da ordem de 58t a '10%."

(gri fos ) .

E, no bojo da já citada resoluÇão, encontra-se

disposto que:

Art. Eicam estabelecidos, pela presente

Resol-uÇão, os requisj-tos necessários à

autorização para o exercício da ativj-dade de

distribuição de asfaltos e a sua

regu.IamentaÇão ,

Parágrafo único. À atj-vidade de distribuição de

que trata o caput deste artigo, considerada de

utilidade pública, compreende a aqu.isj-ção,

armazenamento, transporte, aditivaÇào,
industriafizaçáo, misturas, comercializaÇão,
controle de qualidade e assistêncj-a técnica ao

consumidor,

Art. 3" A ati.vidade de

somente poderá ser
distribuiÇão de

exerc j-da por
asfaltos

pessoa

-..\.

ráglnà 3 ae 4



031

juridica, constituida sob as leis brasj.Iej-ras,
que possuir autorizaÇão da ANP,

Cujo artigo 3o suso retrata a exigibilidade da

autorização da ANP, bal-izando a atividade de

distribuição de asfaltos. O que o editaL deve refletir,
em que pese não ser da alÇada da municipalidade espécie

de fiscalização de quem tenha ou não a refatada
autorj-zação da ANP, fazendo, pois, as vezes do órgão

competente (provavelmente a própria ANP) .

Diante do exposto, opino pela necessidade de

constâncj-a da autorização da ANP no edital do pregão n.

042/71 , destinado à aquisição de emulsão.

Al-ém disso, visto que a data de abertura das

propostas do pregão foi designada para amanhã (31/10),

oriento pela suspensão do feito. E uma vez sendo esta a

decisão da autoridade competente, eüê se avise pelo

meio mais célere os fornecedores cadastrados.

É o parecer, salvo melhor 1uizo.

Nova Santa B,árbara, 30 de outubro de 2017.

E-mail: p4qsbGnsb. pr . gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

pRElErruRÀ MUNÍcrpÀr DE NovÀ sÀNTÀ BÁRBÀRÀ
Àv. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N." 9 5 . 5 61 . 0 8 0 / 0 0 0 1 - 6 0

Gabrie] -Almeida de-Jesus

Procurador MunicipaJ.

Página 4 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL
0 !-12

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Ref. Pregão Presencial n" 4212O17

COMUNICAMOS que está SUSPENSO o Pregáo
Presencial no 4212017, objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
emulsâo asfáltica, pedrisco e cal, em razào da necessidade de alteração no edital
convocatório. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos
meios de divulgaçáo utilizados anteriormente. Outras informaçóes poderão ser
obtidas junto ao Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone: 43-3266-8100, por
Email: licitacao@nsb.or.qov.br ou pelo site www.nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 30 de outubro de2017

Marco sis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2017

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br



MESES 3,00

l.**
1.980.00Lol6 001 3 lPlÊshÉo de seNiços de ollcineims na álEs de aulo maquiag6m Com c€qâ hoÍáÍia de 4

l(quado)hoÍas slmanais. FomâÉo necêssáda:Cuíso na áÉa.
7254

MESES 6,m
l,""

5.01720Lote 001 4 lPÍostáÉo de seMços de oÍonoros nâ álEâ d€ coÍte ê cÀ!fuía C€Ea horáda de 8 (o'lo)

lhoràs sêmanais; FomâÉo nêcássária: CuÍso téóho na álEa
6916

TOTAL 14.764,20

Nova Santr Bárbara - PR 30 de outubÍo de 2017 - Diário oficial Eletrônico - Edi 1110t2017

OBJETO - Roglrlro dg prgçoi para oventual cont.lação dê empíosa p.Ía pr63lâÉo de !6Ívlços de oficlnêlros no Espaço Convlvor - Servlço dê Convlv6ncla e

Fortaleclmsnto ds Vínculo§.

VALIDAITE DA ATA: Dê 21rcfn01f a 2d0fn018.
BENEFICúRIA DA ATA: PAULO ROBERÍO MOREIRÂ ME

CNPJ sob no. 11.2 í4.840/0001-73

Rua Armando Mid€lato 4{10, 0 - CEP| 86300000 - Bainor Conj Fortunato Sibin, Coínélio PíocópioiPR

REsPollsÁvEL JURíDrco: cabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

ESPECIF DO OBJEÍO E P S REGISTRADOS

001

na 3

ITENS

ffi#,
ESES

t'

10,00 í.000,00 r0.000,mLoh m, 6 7253 PreslaÉo de s€Niços de olldnêiÍos na áÉâdeguaÍdá midm Com caEa horáda do 6
(seis)hoGs semanáis. FormáÉo neceisáda: CuNo de Políli.a de PrctoÉo lnbgralda
CdanF e do Moiescenle e Cuíso de Seryiço Sodal e l4edilâs Sócios Educatiras.

IMESES

6,m 670,00 1.020,007 6917 PreshÉo de seMços de ofronêiÍos na árcâ de mâniqrlê àrga horátu de 4 (qoano)

horàs semânais. FoÍmaçáo necessáda. Culso lócnico n€ área.
Lole 001

ESES

I
10.00 r.170,00 11.700.00I 7251 Prosla@ do sêíliços de ofoneiíos m áÍra de Odenbdor Sodal Com caBe tpr-áÍia d€

16 (dezesseis) horas semanais. FoímaÊo necessâia:CuÉo de podagogiâ e de

odenbdor sooal.

28.720,00TOTÂL

BH.r:l[Irii' ií"inin]
W í.!. i ;tt ;". . rÍüLAIIã ffiffiffi

AüSO SUSPEISÃO DE L|CÍIACÃO

Rsl Pregáo Presoncial n' ilz20í 7

COMTJNICAMOS que e6ta SUSPENSo o Pregáo PÍesenoal no 422017, obielivando o registo de prcç6 para eventua, aqursiçáo de emulsão asÍálücâ, pednsro

e cal, em razáo da nec€ssidade de alterdçáo no edilal convocatódo. Â Írcva data da seÉo pública será inÍoírnâda através dos mesmqs meios de divulgaÉo uülizados

anledoímente. Oulras inÍoÍmaÉes podeíâo ser oblidas junlo ao Selor de LicilaÉes, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, sdo à Rua WaÍredo Binencoud de

Morces no 222, pelo íone: 433266-8100, por Email: licilacâo@nsb.or.oov.br ou pelo site !44!Ig!.!!g9yü

Nova Sanla Báíbara, 30 de outubro de 20'1 7

Marco António de Âsgi! Nunês

PÍegoerro

Porlana n'080/2017

ll.Atos do Podor

Não M publicaÉ€s paÍa a present8 data

l[: Publlddrdr
Não há publicaçoes pâÍa a present8 data

Diárlo OÍicial EletÍônico do Municíplo de Nova Santa BáÍbara
Rua: Walh€do Biuôncourl de MoÍaes n' 222 - Contio

Fon6/Fâx. (43) 326&El 00
E-msll: diaíioollcial@nsb.pí Oov.bí - Sll. w'xr{.nsb.pÍ.oov.br

wrw.lÍanspârênciapaíana.com.bÍ/doensb

ooc!Éíto ashãdo poÍ CÃthcâ&' Dgilal Novâ santa
Aáô.Í. Prslsiúrã Municjpál: 95561040m01ô0-AC
SERASA- §J3 llldllid(bd€ é !.@ uà d.!d. qe vku.llrido
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

pnecÃo PRESENcTAL N.4212017 - sRP
Procêsso Administrativo n.' 91120'17

Senhor licitante:

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

A falta de remessa do presente Recibo dê Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçóes adicionais peÉinentes ao certame licitatório.

Ma e Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017
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PREFEITURA IúUNICIPAL n ('l CU ]J
NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANÂ

PREGAO PRESENCIAL NO 4212017 - SRP
Processo Administrativo n." 91 12017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de emulsão asÍáltica, pedrisco e
cal.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Liciteção e

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

aos t t2017

Carimbo Padronizado da Empresa

2
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESIÂDO OO PARANA

LICITACAO EXCLUSIVA P

NOVA SANTA BARBARA cii

pnecÃo PRESENcIAL No 4z2oí7 - sRp
Processo Administrativo n.' 91120'17

ARA MICROEMPRESA E EÍI'IPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIV|DUAL (MEt) (LC 117t2014t.

ABERTURA oe lrcrreçÃo

Abertura: Dia 21 I 1 1 12017, às í 4h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às 'l3h30min, do dia 2111112017 .

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 08012017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizarâ licitaçáo, na
modalidade Pregão Presenciel, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual aquisiÇáo dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cel, em
conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n" 14712014, Lei
Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal
No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666i1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Mo.aes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das '13:00 às
'17:00 horas, de segunda a sexta-feira, tonelÍax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb or.oov.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 poÍ escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao(@nsb.pr.qov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.oov.br, para ciência de todos os

interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 21111120'17, às í4h00min, no

prédio da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n" 222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

1. OAS CONDrÇÕeS Oe PARflCIPAçÃO
1.1, Poderão participar desta LicitaÇão exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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 satisÍaçam as condiçóes deste Edital e seus

Anexos.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

í.2. Não serão admitidas nesta licitâção:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que
seja promovida a 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 definição
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 aquisição de
emulsão asfáltica, pedrisco e cal, coníorme especificado no ANEXO [, que integra o
presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não sê obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo até realizar
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei

no 8.666/93 e suas posteriores alteraçóes.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

4. DAS IMPUGNAçOES AO EDITAL
4.1. As impugnaçóes ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2'(segundo)
dia útil anterior à data Íixada para a realizaçáo da sessáo pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante-
4.1.1. A impugnaÇáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às í7h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@ns b.or.oov.br
4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.í.3. Náo serão conhecidas as impugnaÇões interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.
4
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 11 11 ,.it )

ESTADO OO PARANA

4.í.4. Procedentes as razóes da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçâo do certame.

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Esta licitação é qxclusiva pâre participação de Microempresas (MEl, Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e/ou llllicroempreendedor lndividual (MEl), qualificadas como tais
nos termos do artiqo 3" da Lei Complementar n.o 123/2006, com as alteraaões da Lei
Complementar n.o í47120í4.
5.2. Não Íará jus ao regime diferenciado e favorecido prêvisto no artigo 42 e seguintês
da Lei Complementar n.o '123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresâ ou empresa
de pequeno porte:
5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa iurídica;
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 física 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 100/o (dez por cento) do capital de outra
empresa náo beneÍiciada por esta 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;
5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com

fins lucrativos, desde que a receita bruta global 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;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito

imobiliário, de coÍelora ou de distribuidora de títulos, 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 cisáo 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 açóes;

5.2. í 0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA OOS ENVELOPES

6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE 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 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia 2111112017, contendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO 01 . PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA I0ri
ESTADO DO PARANA

PREGÃo PRESENCIAL N. 4212017

ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAçAO
RÂzÃo soctAL / cNPJ
ENDEREçO COMPLETO
pnecÃo PRESENcIAL N" 42t2o17

6.2. Não será aceito. em oualouer hiDótese, a participação de licitante retardaÉrio,
considerado este. aquele oue aoresentâr os envelopes após o horário estabelecido

raaê a dos mesmos com rovado r meio d rotocol daP M

Nove Santa Bárbara
7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
7.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.1.1.1. Na hipótese do item 7.1 ou 7.1.1, o representante deverá apresentar contrato
social original ou cópia autenticada da empresa representada.
7.1.í.2. Caso o Licitantê tenha preenchido os requisitosjos sub-itens anteriores nâo
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitacão.
7.2. 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 informados no documento de
credenciamento.
7.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregáo

Presencial, o Íepresentante legal do licitante devidamente credenciado.
7.5. A não apresentaçáo, inconeção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassiÍicação 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.
7.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimênto dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.6.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de

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

constante do ANEXO V.

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

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

Preço, sob pena de náo conhecimento da sua proposta.

7.7. As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a

documentaçáo comprobatória dessa condição, através do seguinte documento:
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

a) Certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
7.7.í. Na hipótese de a licitante não 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
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposla (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):
8. 1 .1 . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;
8.1.2. A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no (Anexo lV) e,

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

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

c) Descrição do produto cotado e marca, conÍorme relaçáo 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 entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir da autorização emitida pela

Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

8.2. A não apresentação do arquivo digitâl (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassiÍicação da proposta;
8.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.4. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.5. 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 incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo

da futura contratada;
8.6. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que náo se enquadÍem nas

especifi cações exigidas;
8.7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.oov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também êncontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.8. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE no 0í;
7
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8.9. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local
de Entrege; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova Santa
Bárbara se reserva o direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica
dos produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias r,n /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão
de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificaçôes, constantes do ANEXO l,

necessários ao completo Íornecimento do objeto, licitado.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.'1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
9. 1 .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.
9.2. í . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento 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 abeÉura
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.

í0. DA HABILITAÇAO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
'10.1.1. 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 contribuições 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 contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;
10.í.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;

'-cz
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10.í.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.
10.í.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
í 0.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaçáo de Certidáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),
nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

10.2. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALTFtCAçÃO ECONÔM|CO-FTNANCETRA:
'10.2.1. 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.

í0.3. PARA COMPROVAÇÂO DA QUALIFICAÇÃO TECNICA:
'10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não

seráo aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial;

10.3.2. Autorização para produção e distribuiçáo de produtos asfálticos, emitido pela ANP
(Agencia Nacional do Petróleo). (Para as proponentes que apresentarem proposta
para o ltem 2 - Emulsão asfáltica).

í 0.4. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
10,4.í. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do ad. 27 da Lei n. 8666/í993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
'1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

',l0.4.2. Documento declarando que o licitante 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.

10.4.3. Declaração de inexistência de Íato supêrvêniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser

utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.4.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

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

10.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicaçáo em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.
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10.6. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.
í 0.7. As declaraçóes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
Í'irmadas por representante legal da empresa.
10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
10.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal,
poderão sanear defeitos constatados na habilitação apenas se apresentarem na sessão
todos os documentos previstos neste Capítulo, mesmo que contenham algum vício.
10.10. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos
expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expedição, à exceçáo de disposição em contrário
estabelecida neste Edital.

11. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. 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 designados neste edital, na presença dos licilantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.6 deste Edital e

após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.
'1í.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.
1 1.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes enos formais.
1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicaçáo.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal

presente à Sessão do Pregão Presencial;
'l 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 desclassificação,
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 unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e coníerência.

11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por lote, será

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

:0{
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1 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofeÍtas com preços até dez por cenlo superiores àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
íí.10. Náo havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferêcidos.
1í.11. Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 5 % (cinco por
cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
1'1.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusáo 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 etape competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.'t4. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.
1í.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraçáo.
í 1 . í 6. O critério de iulqamento será o de MENOR PRECO POR ITEM. aoresentado em

,'1

ou lance verbal sendo n

n rl n como sendo o de menor o
documentacáo válida. satisfazend o os termos deste edital e anexos
11.17. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à

abertuÍa do envelope contendo os documentos de 'HABILITAÇÃO' Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação

fixadas no irem 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e

item '10 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1'1.í8. 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.í9. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 9.17.

1 1.20. Se a oferta não íor aceilável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,

o Pregoeiro examinará a oferta subseqúente, 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.
1 1.2í . Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa

competitiva de lances entre os licitantes.

11.22. No caso de vício na documentaçáo de regularidade Íiscal da habilitação apresentada

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

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

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,

desde que observado o contido no item 8.13 deste edital.
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11.23. O pÍazo para a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a
documentação de regularidade íiscal sem deÍeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo
Pregoeiro, contados da data de término do prazo de recursos ou da comunicação da decisão
do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.
11.24. A permanência do(s) deÍeito(s) na documentação após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital.
1 1.25. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.26. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item íO - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

11.27. No prazo de 0í (um) dia útil contados do encenamento da sessáo, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.
11.27.1. Na recomposição final, os preços unitários náo 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.

11.27.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
11.28. 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 sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
1 '1.29. 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 comunicaçáo direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.
11.30. À licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intençáo de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

1í.31. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após

inutilizará os mesmos.
11.32. Oa Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

12. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especiÍ'icações constantes deste

Edital.

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

considerada vencedora.

ii-lE
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12.3. Após a declaraÇão dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intençâo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
12.4. No caso de interposiçáo 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 manifestar, motivadamente, a intenção de

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

manifestação imediata 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 razões do recurso,

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razôes em igual

número de dias, que comeÇarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro seráo conhecidos nos

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

diretamente ao Departamento de Licitaçôes, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão, no prazo de 3 (três) dias

úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
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 Licitações do site

www.nsb. or.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
14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xl) pela Prefeitura e pelos

clessificados 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 classiÍicada e ter apresentado sua proposta
Íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica íacultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condiçóes
da primeira colocada, sendo o fornecimento do objeto nas condições previstas neste edital
e seus anexos.
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14.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.

'14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçóes 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 pÍaticados no mercado.
14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Prêços poderão sofrer alteraçóes,
obedecidas às disposiçóes 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 solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura edotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte meÍcantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.
14.7, Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.
14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao Íornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

í5. DAUGÊNCIA
í5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro dê 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 Município de Nova Santa Bárbara.

í6, DO CONTRATO
16.í. Será dispensada a celebraçáo do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 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.
í6.2. Se o classiÍicado 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 cabíveis previstas neste Edital.

í7. DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
17.í. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:
'17.1.1. Fornecer produto de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços, a

partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
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17. 1 .2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos
entregues;
17.1.3. Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiver
Íora das especificaçóes contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
inconeções, sem qualquer ônus para a adquirente.
17.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17.2.1. Executar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;
17.2.2. Né/o contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do
objeto contratado;
'í7.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver
prévia autorizaçáo da Administração da Prefeitura.

í8. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
18.1. O pÍazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega náo seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo Íornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.

í9. DO LOCAL DA ENTREGA
í9.í. Os produtos deveráo ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de

Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -

PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
isenta de quaisquer responsabilidades.

20. DO RECEBIMENTO
20.1.1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
20.1.2. Oefinitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea 'b", do dispositivo legal

supracitado.
20.2. É ressalvada a Prefeitura a devolução dos produtos, se estes não estiverem dentro das

especificaçôes exigidas na licitaçáo conforme especificaçóes neste Pregão Presencial em

especial o seu ANEXO l; bem como do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos

termos do edital, arcando o fornecedor com os custos da devoluçáo.
20.3. A assinatura do canholo da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica táo

somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua confirmaçáo definitiva

condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota fiscal dos produtos, relatórios ou

outros documentos que se fizerem necessários.

21. DO PAGAMENTO
21.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

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 contribuições sociais previstas nas alíneas
parágraío único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
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título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS.
21.2. Oeverá 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 efetivaçáo do pagamento.
21.3. A Prefeitura 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 deste Pregão Presencial.
21.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

22. DO VALOR
22.1 . O valü total estimado para esta licitaçáo será de R$ 36.783,00 (trinta e seis mil,
setecentos e oitenta e três reais), conforme Anexo l- Termo de Referência, podendo ser
aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

23. DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
23.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem pre,1uízo da reparação dos danos
causados à Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
l- lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotaçáo restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contÍatação, aplicada nas hipóteses
de inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito 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 promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.
Vl - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

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

23.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo Íornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sançóes:
| - Advertência;
ll - Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, 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 incompleto ou em
atraso, até o máximo de í 0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela
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beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados ofi cialmente;
lV - Suspensâo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
23.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
23.6. A aplicação das sançóes previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

24. DAS DISPOS|çOES FtNAtS
24.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem pÍoposta relativa ao presente Pregão Presencial.
24.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

24.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

24.4. 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.
24.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente

normal na Administração da Municipal.
24.6. 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.
24.7. 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 condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art. 21 da Lei

8.666/93.
25. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

25.1. ANEXO l-Termo de Referência;
25.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

25.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

25.4. ANEXO lV- lnstruçáo para preenchimento da proposta;

25.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisrtos de habilitação);

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

Trabalho do Menor;
25.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

25.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

25.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
25.1 0. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;

25.1 1 . ANEXO Xl - Modelo de Ata de Registro de Preços;

26. DO FORO

:11
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26.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitaçáo.

Nova Santa Bárbara, 1711012017

'i1')

á"ár'/
Prefeito Municipal

Ma Assis Nunes
Pregoeiro

Po a n' 080/2017

Lucio berto dos Reis
Secretário de Obras, do balho e Geração de Emprego
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PREGAO PRESENCIAL NO 42120í7. SRP

ANEXO I

TERMo oe nereRÊHcre

í. Do Objeto e Valor Máximo

í.í. A presente licitaçáo tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
emulsão asfáltica, pedrisco e cal, conÍorme especificações e quantitativos abaixo
relacionados.

í.2. O valor máximo global e de - R$ 36.783,00 (trinte e seis mil, setecentos e oitenta e
três reais).

2. ESpEctFtcAçÕEs Dos pRoDUTos / pREço ESTTMADo:

3. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização

de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega náo seja eÍetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.1 . Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de

Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -
PR, em horáÍio comercial de segunda a seía-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

isenta de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAÇÓES ADTCTONATS

5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

LOTE: 1-Lote00í

liry,Êcffilffiffi
1 7354 Cal hidratada CHlll, saco com 20kg 't00,00 SACO ls,zo 926,00

í 0.000,00 KG 12Je 27.900,002 7353 Emulsáo asfáltica RC-1 CE

100,00 7.957,003 2251 Pedrisco para micro pavimentaçáo Mr lzs,sz
TOTAL 36.783,00

frÉf]
ha:tir..I

'.,.' : 1,r ,.- ']
,'l

i.. . '-:
:j.-.--i
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ANEXO II

ED|TAL oe pnecÃo pRESENctAL No 42t2017

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP422O17 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

.:!!
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ANEXO ilr

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4212017

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb. or.gov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No 4212017

ANEXo rv - rusrRuçóES eARA pREENcHtMENTo DE pRoposrA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável
para a digitação das mesmas.
Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE
PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome
PP422017 _ANÉXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN

DRIVE ou CO) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP4220í 7_AN EXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.
Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.
Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

N! Lot€

B a i -Eir l
qr.ít., S de làrEeo d. zoCA E+ir.io 54ãBã - *.eqidüE.cd. b V!úior 1,1.0.3

Clique no botáo f

E localize o arquivo PP422O'17_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

1!6

EiFr,:t,:.li

//:?
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Clique no botão @ Dados dolonecedor

Vai abrir a janela:

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) sáo de preenchimento obrigatório

Clique no botão fl lepresentanto

Abrirá a janela

IÂv BFÀsrr

Cid.de'

ItsFoFÂ

Fcé cdi.do,

lml I- x.lã-

EJ Bcsa*rrrra O t"*-

l*l l86?@m

r--aã F- @

lssss.mar+{.-

Fàx

UF' CÍP

UÍ C-crr

ss,ss9sBll
Cet/àr

Cild.
t8rP0FÂ 3l,ul.m

EI{FRESA TESTE

Búo
ESftÀTADA

BrEo

Ernài

colÍp.$@.ís...l.d..ccn t

- D# bdtlb.
ssss,ss

O{PJ. lruc'içãoEdàdJd

I88

- Pàíoa
a Eidc. râ tlrfídca

n:--

aÉxn Núú

lrÉc'bãoMuii.l Nqt'e do cúràdor
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Preencha os dados, náo esquecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este
formulário e feche também o formulário de dados do Íornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opçáo de cadastrar a marca e o preço unitário de
cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão Qi lmprimir proposta

Após cadastÍar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

P §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:
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PREFEITURA N4UNICIPAL
1t9NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇAO: Não esqueceÍ de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP4220í7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.or.qov.br

Propostô gÍôvôdô em C;\Propostô.c51 !!l
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esrloo oo plamÁ

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

ANEXO V

oecunaçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeursrros oE HABILtTAçÃo

Pregão Presencial No 4220í7 - SRP

Prezados Senáores.'

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

portador da RG no....... e do CPF
no...................... declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Emprêsa
Reprosentente Legal
Cargo
RG
CPF

1ro\,..J

no

Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA IVUNICIPAL '!.lr
NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
oo MENOR (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 4220í7 - SRP

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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 2'l de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - sb. r v.br - www.nsb.pr.qov.br

27

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E100, E - 86.250-000



tGE

It*I
Eld

PREFEITURA MUNICIPAL
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esuoo oo paRlruÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIIUBO DE CNPJ

ANEXO Vil

oecuRaçÃo DE tDoNEtDADE

Pregão Presencial N'42/20í7 - 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 4212017 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.prgov-b: - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL I ?3
NOVA SANTA BARBARA

A estabelecida
no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 4220í 7 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu Íato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitaçáo.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

esuoo oo prnltrÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE FATOS TMPEDTTTVOS

Pregão Presencial No 42120í 7 - SRP

(empresa).........

n4..........
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PREFEITURA MUNICIPAL t.!.
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EÍ',IPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregâo Presencial No 4220í7 - SRP

A empresa com sede na CNPJ n.o _,
representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (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 No 4212017 - SRP, para eventual aquisição
de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, 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;

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA N/UNICIPAL
! rq,r -UNOVA SANTA BARBARA

esraoo oo plnrurÁ

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

ANEXO X

oecuRaçÃo oe ruÃo PARENTESco

Prêgão Presencial No 4220í7 - SRP

_(nome da empresa)
ono

inscríta no CNPJ sob

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

e do CPF no , DECLARA, para efeito

de participaçáo no processo licitatório Pregão Prssencial No 4220í 7, da Prefeitura

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

cônjuges, companheiros ou parentes em ltnha 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 Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O

<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 4212017 - PMNSB

O ItrtUHtCÍptO DE NOVA SeNfa gÁneeRA, com personalidade jurídica de direito público

rnterno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, 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 21106193 e suas alteraÇões posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificaçáo das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 4212017 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, conÍorme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

<FORNECEOOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiÍicações, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de emulsão asÍáltica,
pedrisco e cal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão
Presencial No 12t2017 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgáo Gerenciador

não se obriga a contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para aquisição

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, reaÍ'irmada no art.

70, do DecÍeto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA
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.

i i!
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CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas deconentes desta Licitaçáo correráo por conta da seguinte dotaÇão
orçamentária: <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (dozê) meses, a contar da
assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administraçáo 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 será obrigada a contratar o
objeto referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outÍa licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenizaçáo de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar 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 REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio 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, inexeqüível em função da elevaçáo

dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviÇo. A solicitação dos

fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

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

- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do pÍeço registrado, nos casos pÍevistos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
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E STADO DO PARANA

cuÁusuta sÉlua- DAs oBRrcAçóes oa eeNencÉnn DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no

Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular
(documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.

Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se
verificarem defeitos resultantes da fabricaçáo, montagem ou ainda que estejam em

desacordo com as especificaçóes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período

de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o
mesmo demonstrar defeito, efêtuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o
Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os

danos causados náo sejam de responsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o

encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Órgão

Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos conerá por

conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

cúusuLA orrAVA- DAs oBRrcAçÕEs Do MuNrcípro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneÍiciária da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega dos produtos reÍerente ao Pregão Presencial No

42t2017;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser

solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entÍega dos produtos,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgáo Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especiÍicações constantes
no ANEXO l.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO DE ENTREGA
A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizaçóes de entrega, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de
íornecimento emitido pela PreÍeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classiÍicado, cabendo ao

licitante inadimplente as sanções previstas na legislaçáo e neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -
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PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, Íicando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
isenta de quaisquer responsabilidades.

cúusuLA oÉcrun SEGUNDA - Do REcEBTMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos produtos, se estes não estiverem dentro
das especificações exigidas na licitação conforme especificaçóes neste Pregão Presencial
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica táo somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo
sua confirmação definitiva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota fiscal
dos produtos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada

da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reíerente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os

créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.2'1211991, às contribuiçóes instituídas a

título de substituiçáo, e às contribuiçóes 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 regularizaçâo por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prczo para 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 conta 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 Prêgão
Presencial n" 4212017 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

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

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos

entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das
especificaçóes contidas na proposta, ou em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

1.1 
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- Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do objeto
contratado.
- 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 execução do contrato todas as condiçóes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem .iustificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretaÍ, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
. Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (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 direito de participar de licitaçáo 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 aplicação das sançóes prevlstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e

danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneÍiciária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes 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 modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Municipio.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb br
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cr-Áusuta oÉcrua sExrA - 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 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 classiÍicado 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 prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuizo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉflMA - DAS DrSpOSrçOES FTNATS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 4N2017 e as propostas des empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/í 993 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - PÍ., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas posslveis dúvidas oriundas desta
licitaÇão.
E, para firmeza e velidade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Eric Kondo

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOM E>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Biírbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.b r - www.nsb. pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

132
NOVA SANTA BARBARA

írl
H[ ruo]

Esr 
^Do 

u) P^RANÁ

PORTARIA N" O8O/20I7

0 PREFEITO MLNICIPAL DE NOVA SÂNTA BARBARÁ. rcsolvc. no

rlegais:

NOMEAR

^n.1" 
- ,^ L-omissào de Pregão, composlr pelos seguintes ntemhros

[tônio dr Âssir Nuncs - CVRC 1.331.50ó-92-SSP/PR;

Irir Proençr Mrrtins do ConceiçIo - CI/RC n" 10..{50.20?-5-SS Pi PR

line Crivtinâ Luditk dos Ssnlos - CI/R(i n" 9.144 227-2-SSP/PR;

b Rezende - CI/RG n" 9.170.7144-SSP/PR.

llin) Simere sotlo - ('l/RC n" 9.257.282-0-SSPi?R;
)lireira Mrrtiar Pcreira - CLT.C n" 7.09c.607-3-SSI'/PRi

^rt. 

2'- Esta ponaria enlra em vigor nesla data, revogadas as disposlçôes

Nova Santa Bárbara. 07 dc junho de 2.017

VA SANTA BARBARA

á(,"o

uso dc suas atribuiçõe

- PregociÍo: Mürco 
^i- Suplente : Mônice I{

- Equipc de Apoio: El]
' Suplente: Maria Jos]

- Equipc de Apoio: Pq
- Suplcnte: Angclito (

em contmno

Prefcito Municipal

Rua wâlliÊdo Bine í de Moraes n' 222. C.nEo, t 41. 12óó.1222, 5{ - t6.2J0.000 - Novâ Sirnra

Ilárbârâ, á - E - E.mâil- lisrEsse j@§hJrlg!.ú - Silc - !§]4arbar.gey.E

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA TNTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3111012017.

Prezado Senhor,

Em virtude de alterações ocorridas no edital do Pregão
Presencial n" 4212017, solicito nova análise juridica do edital e minuta da ata de
registro de preços, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n'
8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tina L k Santos
s I e Licita es

Rua Walfredo BittencouÍt de MoÍaes n' 222, Centro,I 43. 3266.8 100 I - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br



PREEE ITURÀ MUNTCIPÀI DE NovÀ sÀNrÀ BjíRB.ÀRà,
Av. Ííalfredo Bittencourt de Morae s n" 222

Eone/Eax (043) 3266-8100
E-maiI: pmnsbGnsb.

l :11

pr,qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Assunto: análise intermediária (minutas) do pregão presencial n.042/17

Cuida-se de nova análise das minutas que guarnecem o procedimento

licitatório na modalidade pregão presencial, autuado sob o n. 042/17, destinado à

aquisição de emulsão asfáltica, pedriscos e cal.

I,

Relatou-se nova análise, em razão de que o procedimento já vinha em

trâmite, com parecer favorável aos instrumentos de vinculação dantes

constantes. É que houve uma impugnação por pretenso fornecedor, o qual pediu

para ser constante como exigência de habilitação o documento "autorização da

ANP".

lI.

Exceto a colocação do documento acima como exigência aos participantes,

como elemento de habilitação, nada mudou.

Com efeito, se as

presentemente, já que a

documento.

minutas antes estavam regulares, também estão

alteração foi mínima, tão só para fazer constar o

- .,^ .,, ,/
Página 1de 2

\
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PREFEITT'RÀ MUNTCI PÀJ, DE NOVÀ SÀTiITÀ B]ÁRBAR]à
Av, trtlalf redo Bittencourt de Moraes n" 222

Eone/Eax (043) 3266-8100
pmnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

I )-)

III.

Diante do exposto, entendo regulares as minutas que guarnecem o

procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, autuado sob o n.

042/17, destinado à aquisição de emulsão asfáltica, pedriscos e cal, balizando,

assim, o prosseguimento do feito.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara,31 de outubro de2O77.

Gabriei Almeida de le§ús

Procurador Jurídico Municipal

Página 2 de 2



31t10t2017 Mural de LicitaÇões Municipais

TCEPR

Yakr

Detalhes processo licibtório

tuo* 2orz

No licitação/dispensà/inexÍgibilldade* 42

Modalidade* pregão

Número edital/processo* 69172617

Entidade Execltorâ MUNICÍPIO DE NOVA SAttrn eÁAmRA

€cuÍio5 proyr.ient.. d. o.g.nl.mrÍrtcrn.clonili/nultrtat.r.i. rt. crédt
lnsútuiÉo Financeirô

Conb'âto de Empréstimo

DesoiÉo Regumidô do Objetol Regisb.o de preços para eventual aquisiÉo de emulsão aíáhicô, pedrisao e cal

Forma de AvaliÉo

DotaÉo Orçámentária*

Preço máxrmo/Referênciô de preço -

Datâ de Lançamento do Edital

Data da AbertuÍa das Propostas

OVA Data da Abertura das Propostâs

Data Gncelamento

0500115122010020103390300000

36.783,00

17110120r7

3tllolzoll Data Registro

21l1u2ol7 Data Registro

t7l1ol20t7

31110120t7

zrqF: 4271512958,0 (EggU!)

Ex.!ri.

https://sêrvicos.tce.pr.gov.brlTCEPRyMunicipayAMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lêl n' 660, do 02 de abril
de 2013.

Edição N' í íí í - Nova Santa BárbaÍa, Pataná, Íerça-felra, 3í de OutubÍo dê 2017.

| - Àlo! do Podor Erecutivo
Àvts PRÂZO

tÂL N.12nfi7 - SRP

A PÍêÍeiluÉ Muncipalde Nova Santa BáloaÍa Estado do Paraná, aúâvés do PregoeÍo,
desgnêdo pela Portana n" 0802017, no lso de suas alÍlbliçÕes, toma púb co e para

conhêcrmento dcs interessados êm partiopar da cilaÉo em epigrafe, â qua tem por

ob.elo o'egisto de o.eÇos pa.a event.àlâou srÉo de enulsáo âsrellc! peolsco e cà.ã ío'a- e'ervadas alieaÇoes "o eo tr1. Face;o eroosro Ícá.n ate.âoas as segJ nres
-ás:

Receb mênto dos Enve opes: Alé as í3h30min, do dla 2í11'1/2017.
lnicio do Pregáor 0iâ 2íl11n017, as 14h00min.
Preço máximo: R§ 36.783,00 (lrinta ê seis mil, setecenlos g oilenta e kês reais).

lníormacões Comol€Ínentárês: pod€rào ser oblrdas em horáno de expedenle na
Preíe tura IUunlopal de Nova Sanlá Bárbera, sito à Rua WalÍÍedo Brttencouí de Moíaes
ti" 222 Êló Íone: 43-3266.8100, ou por Ernarl otacao@nsb.Dí.aov.br. Slte

pr qov,br

Nova Sanla BáÍbara. 31/10i2017

CoNS|oERANoo que a contabilidade deve evidenciaÍ o nÍve de
endividamentoe â s luaÉo de liqu dez do MunlcÍpio duÍênle todo o exercíciol

CoNS DERÂNDo que os Íestos a pagêr rnsubsstentes devem seÍ
cancelados. expuGandese, a quaqueÍ lernpo. as obngaÉes inc€Ítas e rndêvdâs

CoNS]DERANDo a PorlaÍia STN/MF 63306 que náo peímite indusiáo de
Íestos â pagar náo processados ânleÍiores ao ú trmo exeÍcÍcic nc Anexo lX -
Derorsratvo dos Qeslos à Paga' po. oooe' e O,gão co^rpo^e le do qelato.,o

Resumido da ExeqrÉo OrFmenlána;
CoNS1DERANoo o que se âplicâ o disposlo no Ail. 68 do DecÍelo n0

93 872, de 23 de dezembo de 1986, eÍn que a rnscnÉo de despêsas como Restos e

Pagaí seTá êulomálca, no enceÍarnento do exercico financero de emssáo da Nola de

EÍnpênho desde que satsÍa(ê às condlçoes eslabeecidâs
CONSIDERÂNDo o que se apicé o disposto no § 20 Ad- 68 do DecÍeto n"

93.872. de 23 de dezembÍo de 1986, em que a rnscnçáo de restos a pagaí na cond Éo
de náo pmcessados e não rqL dados posterlormente lerão validade até 30 de junho do
segundo ano subequenle ao de sLra inscflçáo, Íessá vado o disposto no § 30 do rnesmo,

CoNSIDERÁNDo o disposto no Ar1 359-F da LeL na 10.028i2000 dos
cíiínes contra as l5nanÉs públcês, onde penaliza o Gestor que deirár de ordenar, Ce

aLrlonzarou de promoveío cancelamento do monlanle de reslos a paoaÍ inscnlo em vôloí
supeioí ao permrUdo em le art. 36 da lei 4 320/€,4, aar 35,67 ao 70 do DecÍelo no

93.872186, DecÍelo no 6.7082008i
Considerando o aÍ1.10 do Decrelo n0 20.910, Cê 06 de jêneiro de 1932 que

as divldas passivas da União, dos Eslados e dos Mun cipros, bern assim todo e qualquer

dÍelo ou aÉo conlre a Fazendâ lederal, estadua ou rnunrclpa, selê qual Íor a sua
natuteza, plescrevem eÍn onco anos conlados da dale do êio ou Íalo do qlal sê

on! narem Corsiderando que e nola de empenho constrlui opeÉÉo fnancera de

caráleÍ conlábil. vsando à Íeservâ de numeráno para o pagamenlo de despesá
coÍnporneida dentro da dotáÇáo específi€;

Consderando quê resto a pagar náo pÍocessado náo consltui obngaçào Ce

pagamenlo, pelo produlo não lersido enlÍegue e/ou sêNço não ler sdo prestado.

DECRETA

ARÍ|Go 1' - Frcárn, poí ioíç3 deste Deseto cá|rceiados os c.éa ios
emp€nhêoos nos exercÍcos anefloÍes rnsanos eTn Restcs a Pagar - Nac Processádcs
nos balan@s gerars do MUNlClPlo DE NoVA SÂNTA BAREÀRÂ.

TERIío OE HOMOLOGACÀo E ADJUD|cÁcÁo
TOMAOA OE PRECOS NO 5i2017

Aos 31 (tinta e Lrm) das do mês de oLrtubÍo (10) do ano de dois mtl e
dêzessele (2017), em meu Gâbrnele, eu Eric Kondo, Preíeilo l\,luncipal no uso de
minhas alribuiçoes egals HoMOLOGO o procedimento da Licitação Tomada dê Preço
n.o 612017 - que tern por objeto a contrâtêÉo de servrços de acabamento e pintura do

^"o 
Municipá, a fâvordás empÍesas quê aprcsenlaram rnenorês propostas, sendo elas

.e í . SILVÀ & VAZAN LTDÀ - ME CNPJ n' 15.374.778/0001-38. num valor de Rl
11.105,05 (quatoze mi. c€nto e sers eas e cnco centavos)e Lotê 2 - RUAN FELIPE

CARVÁLHo - TIBAGI . ME, CNPJ n' 24.733.14110001€1. num valor de RS 9.144,63
(nove mi, cento e quarenla e qualÍo reârs e sessenla e tíés cênlavos). paÍa que a
adjudicaÉo nele proaedida píoduza sels juridicos e ega s eÍe los.

Dar cência aos rnleressados, obsêÍvados as pÍescnçoes lega s pelúnentes.

Eric Kondo
Prefello Mun cipal

Mârco Ànlônio de Àssis Nunes
Prego€lro

Pcdana n" 080/2017

CoNSIDERAND0 o disposto na Lei Cornplemenlar n' 10|2000, ú d-.vem

compo. a divida flutuanle os reslos a pagar, desde qu€ haja dlsponibilidãde de cá xa para

PaÉsraío prrrn€ ro 0 cancelaflenlo de crêo lcs ernpeanaoos nscnlos eÍn

reslos a pagar de que lrala esle aÍligo, íaz-se necessáno lendo ern vista que a dêspêsa
demÍrênle do respectrvo ernpenho náo se eíelvaÍa elo! náo se efel,vaíá em sua
ntegrahdade. Ficándo, portanlo, ê PreÍeihrÍa Munrcipal de Nova Sanl, BáÍbara autoírzada
a cáncelar os sâldos de nolas de empenhos dosexercicros arleÍiores.

Par;graío segundo: Frcá anda aulonzado, no casc dês despesas do

erercÍcio coÍrente, a €alizaÉo dos eslomos, provenienles de processos lcilatónos elou
conL?tos admrn stÍaüros orjos seúços ou mer€donas não tenham sido preslados oll

enlÍegues denlro da vgénoa
SIJMULAT O spoe sobÍe o cáncêlamenlo de empenhos não pocêssados. que

constâ em rcslos a pêgaÍ e dá oulías providênciês

0EcRETO N" 0?0. 0E 3t DE OUIUER0!E2017

0 PÍeíeito Municoal de Nova Sanla Báôara Estado do Paraná, ERIC
KONDO usando das alnbuçóes que lhês sáo coníendas, têndo em vrsta o aÍts. 1" e 42"

dâ Le de Rêsponebrldade FrscalNo 101i00,

ARTIGo 2'- Esle decreto enlía eÍn vrgor na dala de suâ publcaÉo
revogadas as disposiçoes em mnlrário.

Nova Santa Báóara, 31 de outubro de 2017

Eric Kondo
Prefeito Muniopal

[ . Atos do Podor L.gi$rlivo

Ill-Publlcldad.
Náo há blica a resente data

Náo há publicáÉes paÍa a presenle data

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua'WarÍredo B llencoun de Moraes n'222 - Cêntro

FoneiFa)(: (43) 3266-8100
E mâ i diaiooncial@nsb pr qov br

www.,r§b.pÍ gov br
ww.lransparencraparana.com.bídoênsb
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â
AZE\/EDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME

C N PJ/M F : 08.688. 13 1/0001-15 CAD/ICMS: 90397 856-22

Rua Barão de Antonina, 302 - Centro - Jataizinho-PR, CEP: 86210-000

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial N' 4220í7 - SRP

Prezados Senâores.'

Gustavo Azevedo Pinto - ME, inscrito no CNPJ no 08.688.131/0001-15, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) Gustavo Azevedo Pinto,
portador da RG no 8.682.521-0 SSP-PR e do CPF no 009.268.699-06, declara
que "Aúende 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.

Jataizinho/PR, 20 de Novembro de 2017

STAVO EDO PINTO - ME
08.688.131/000í -15

GUSTAVO AZEVEDO PINTO
EMPRESÁRIO

CPF: 009.268.699-06
RG: 8.682.521-0

08.qq8.131/0001_15t
90397856_22

GUSTÂVO AZEVEDO PINTO . ME
Rua Berão d€ Antonina. 302

c€nro - CEp B62t 0_000

- 
JATAIZINHO 

- PR 
-I



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAçÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMÂ INTEGRADO DE AUTOMAÇÁO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

NúÍn€ro ds ldentlllcáÉo do Regislro de i CUp.l
Empr6as. NIRE (H") 

|

4Í í 061168&3 I 08.688.131rc001-í5

CEBTIDÃO SIMPLIFICADA PáO|NA: OOl / OOí

Corltílcâmog que a9 lnío]maçó€s abaixo constam dos docuiiontog arqulvado! ngcta Junta ComêÍcial e são Ylgôntas
ns dala da 9uâ expêdlÉo.

Noiiê EmprgsaÍlal
GUSTÂVO AZEVEDO PINTO. IíE

i{âturoza Jurídlca: EITPRESÁRrc

l, í 1{0

Nomg do Empresárlo
GUSTAVO AZEVEDO PII{TO

ldsntldado: 8.68252í.O,SSP/PB

Eíado Clvll: Cas€do

17n41761-5

CPF: q,958.69$06

R€glmo d€ BgIl!: unhão Unlvers€l

CU R ITIBA - PR, 1 7 de no,4rúro dê 201 7

LIBERTAO SOGUS
SECRETARIA GERAL

I

DGrm€nlo Àssinedo 112017
Junta Com€rdal dor'rdt6ôtÊràtr CNPJ:77.SE.170/0mi-9Í)

Dala de Arqulvamento
do Ato dê lnscrlgão

08(}32007

OEta d6lniçlo
dê Atlvidade

15^BEm7

Endêreço Cohpleto (Log.ados.o, N. e complêmênto, Bdrto/olatrito, tlunlc{plo, UF, CEP)

Rua BABÃo DE arÍroMNÂ 3o2icE TRo, JATÂufiHo, pE,862Ío{x,

Obiero

conERcro vÂREJlsrÂ oE pRoÍn ros AcRopEcuÁ o§, DE ATEHtats DE coNSTRUçÂo, coflERclo aracaDtsra
DE ALTUET{TOS PAFAÂM AtS, .CO|í_EFCTO VAFÉISTA DE Et rCAllEr{TOS VETERNAn|o§, COMERCIO VAREJISTA DE
FERRAGENS E FERRÀIEIÍÍAS,Co EFcIo VAREJETA oE PnoDUTos PARA PISCII{AS, CoIERCIO VAFEJISTA DE
pEças E acEssóRtos taovos pAnA vEícul-os AUToiroroREs, cütEBcto yaREJtsÍÂ DE ARTtcos Do VESTUÁRIo E
acÉssóare, coneRcp vaRE tsra ÍrE LUBnETANTES, cflEncto VÁnEJETA DE arEnlÂl ELÉTRrco,
coMERcro vanErsrA DE arERurrs iürFÁuLrcos, co ÊRcto vÂREtlsra DE DE aÍruBos E sElrEirrEs, couEBcro
vaREJrsTA DE Tlr{TAS E raTERtAtS PAFA Pt{TlrBA, COf,EndO VAnÊ ÍA tr OE CltçlOOS, COflERCTO VABEJTSTA
DE pr{EurrÁrcos E cÂuÀnasoe-an, conenoo úmÉlstl oe nrÇAs E acEssóarcÉpAnA iroroctcLEÍasr
coMERcIo ATiICADTSÍA DE TIIÍÍÁS E vERT@E's, EoUPA Ei.TO§ E AcESSófloG D€ SEGUFANçÂ, UANIÍEi{çÃO E
REpaRAçÂo DE uAourNÂs oÍRzEs NÃo ELÉÍRtcas, MA IrÍE çÁo E BEPARAçÃo DE iaAoulNAs E.
EOIJ|PAIIEÀITOS OE lrSO GERAI, COIERCIO ATACADISÍA OE E BAIáGE S E COiTPRA E VENDA DE lllOVElS
PRóPRos.

ll lcíempres€ ou
Empresa dê Poqu€no Pone

(Lol nc 1232006)

llicroompres€

Capltal: Bl ãr0.Ut,00

(otzENTos tltL FEÁts)

SiluaÉo da Emprgsa
REGISTRO ATIVO

Último tuqulvameito
Data: 17^18/2016 - J{úmerc: ã11649Í1{a

Aro: ALTERAçÃO

Evenro (s): aLTERACAO DE DAT OS (EXCETO N()ItlE EMPRESAEIAL)
Statug

«xxxxuxxxu§xxxxxxu»

Para v€íiíicar a aulântjcidâdo âcessê www.junlscom€rdel.pÍ,gov.tx
e iníoÍme o núm6Ío 177817615 nâ Consultâ cte Autenlicirade

C6$llá úspo.rEl por 30 dia Vocé deve insl6laí o csúficedo dâ JUCEPAR
wvvw juntácomercial-pr.gov,bí/côÍtificâdo

)i'(\

)
(
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s S.tÍrtaÍla dâ ,,llcro a Paquan. Ernprca
S.crü.Í|. d. Rlclonrlraçlo . Slmpllflc.çao
Dq.rt rraito da RaglsEo EmprGarlrl . lõt Or.çúo REQUERTMENTO DE EMPRESÁRIO

FoÍhàs l/3

aclrtt, rob aa pú.i da l.l, nlo .rb.lmpadldo C! qqçar rüúdÍa ampÉód., qua nlo postül outÉ Ílgl3trc dr
a nxlúf:

JUNTA CO],|ERCÁL m ESTADO PARA

OE

lcllÁa th..ll

4789099

4744001,474
477L704,478

314701, 3314710, 4530703

4732600, 4741 742300

4530705, 4sirI205, 4623:.09
/t642702,'t679601. 4686902

coMERCtO VARE §TA OE PÂOOt ÍOS AGROPECUÁRlO5, OÉ I{ATERIÂlS OE CONSTRUçÃO.
coMERCTO ATACADETA O€ AUMET[rO5 PAÂÁ A mÁlS, COMERCIO VAREI§rA DE
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. COMERCIO VAREJISÍA DE FERRAGENS E FERRAMENTAs,
COMERCIO VAREJ6ÍA OE PRODUÍOS PARA PISCINAS. COMERCIO VAREIISTA DÉ PEç45 E

ACESSÓRlos NOVOS PARÀ VEICULOS AUTOT/bÍORES. COMERCIO VARE.IISTA DE ARTIGOS DO
vEsTUÁRlO E ACESSÓRrOs, COMERC0 VAREJ§ÍA O€ LUBRIFTCÁNÍES, COMÊRCIO VARE'ISÍÂ
DE MATERIAL ELÊTRrcO,

P^RA USO EXCLTJSTVO DAJUMTÂ COMÉRC|ÂL
iIIIltTÀ CIXARCTÀ! DO BATADO DO PÀIÀIÁ - AEDE

CBaIITICO O REGIAÍEo ü L7 /OA/2OL6 16:01 SOB N' 201619rltaS
O'.5. ç{DICO DE VIRIP

,AIIA
oo

orElcüI,
?^r^fl^-

PRoroClLo. l6l9l1.lla DE L1/08/2
116015282?0. lIR!: {U0611686!.
çIISTÀVO ÀZE\rEDO P!r!O - Xa

Llb.!t.d Bosu.
stcETírrÀ- o!nÀ!

cDRruBÀ, 1?/08/2016
wr..q!..àfactI.PE,gDv.br

í'túl.Ero É oExÍErcr(Io Do RBc§lRo E EtapiEs^. EÉ o slo€
41106rt6863

flnÉ OA rrxr tEr.iô!. Dmnt E.§ dan rt i ta.t)
xxx

r.OaÉ tb Ext.CSLO í.69lic, rlh .lrÉÉ§f,.tl
GUSTAVO AZEVEoo PNTO

BRASI|-EIRÂ
EírDO Cin
casÂm(A)

lEto
!,1ascüllno

iEaarÉ oÉ lEÂÉl!. crr.do,
Comunháo Unlversal

ELCIO AZEVEDO PII{TO I ulen eune couraro nrNro
r,rscDo el. íd.t d. Dr.ln.nro)
27l0U1983 PR

irÉtÍÍDrOE üún rel

E6E25210 ssP 009266,699-06
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xxx
DOraElxoO n^ ILoGR^OOJRO - u, .!, clcl
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xxx
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CENTRO 662r0,000

,ablzlnho PR

ÀruNTA COMERC|AL OO XXX

cóolco E o€scRrçÀo m ATo
oo2 -aLTERÂçÀo

cÔDrco E DESCRTçÀO DO ATO
xxx
cóDco E D€scRtçÃo Do EvENTo
xxx

côDlGo É DEscRçÃo oo EvENro
021(].). ALTERACÁO DE OADOS (EXC€TO NOT4€ EMPRESARLAL)

GUSTAVO AZEVEDO PII{TO - ME

302
UErÁD(l,iO (E.,.v. .lcl
RUA BARÃo DE ANToNINA

I
!^nÂqo6riÍo
CENTRO 86210-000

CE'co8rurE^no
xxr

corf, Er EtttBo{Eo (!-MA.)

xxxlr* I u.4qnJatalzinho
varotmclPÍa.xt
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duzentos mil reals
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08/08/2016
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PR1160000359375

À v.tidadê d.!!. docua.ato, .. f.pr..ro, licâ .ujêIto À c6q,row.ção d. .u! .ut.ariclaLd. Eo! r..D.cElvo. poÍtâi!.
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dê 2016

or

üSIITÀ CAXERCIÀI. DO EgTÀDO DO PÀR'ÀTÁ - 9EDE

.i,JhrIA coMEtct^t
DO PAlANrt

CaRIIPICO O RBOIaTAO 4 L7/OA/2OL5 16.0a AOB N' 2016a911{{8
PRC/roC!!O: 16t9lt{tE Di L7.OA.ZOL'. CóDrOO DA ViArrrCÀçÍO:
1160L528270. NIR! ! 41105115853.
çIgTÀVO T.Z!\T!DO PI! T9 - IE

Lib.EEàd aogui
ÁECD'TÍIIÀ.68À!

cururBÀ, u/0sl20r6
rrr..opr..rfrc1l, . pr. gov.àr
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S.crrtlíla d. ,.llcro . Pqúrnr Ernprr..
S.cEtarla d. R.Clon.llaçao . SlmpllÍlc.çào
D.p.rt nrrto d. R.glrtro Elnprü.rl.l . lnt gÍ.çag

PAFA t SO EXCLUSTVO OA TUNTÂ COMERCTAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

üDTTÀ C9IIBRCI.ÀL DO EATTDO DO IIITNÁ - EEB

CITTIPTCO o IEOI9ÍIO g L7/OE/20L6 16.0{ gOE N' 2016{9
pioroçor,o: 16{9t1tt6 DE 77loglzol6. cóDtco Da vEEr!

Folhà5 2I3

)

8Ul-rl
I lrírr coÀ{Elcl^l II DO? r^Nri I

11601528270. NIR!! I1106116 85 3
qugrÀvo ÀzavaDo PIüto - ra

Llb.rtÀd aognr!
8Bq&EIÀTLI- CBRÀI.

coarrrtÀ, 17l00/20r6
rrr..q)r.!rf .c11.P!. gov. bÍ

(

,flrxao ot rrElílÍE 4,ao @ tÉG6Tno ot EÍPiEs^ . r{tÊ o 3ÊD€

41r06116863
{nE o rlLta trdrldt r sh.r{. i .to nrâ;ür tt I
xxx

ior.Ê DO tÍPctsÀ^D lo pláe. nd.bíLtl,Út
GUSTAVO AZÉVEDO PINÍO

ARASILEIRA
ESTTDO Ct\À

cÂsAoo{a)

Mascullno
iaE racraE lrc Er6lr. or.d.)

Comunháo Unlversal
I!}IO DC (p.0

ELCIO AZEVEOO PINTO I iuer,q el.arr.rs coiÍraro Prrro
,lrst@ E trLt ih DldrGto)
27l0r/1983 ssP

I

PR86825210
,qEÍt

009.268.699'06
lra^*Cr OO For l,om .r .fu'É9.Co . EÍ..t ú ..5.h D.Él
xxx

OOllETj EO ll^ (lrcaloqrio - ru., .v, .tl
AVENIOA PRESIOEiITE GETUUO VARGAS

xuriEio
333

corartl'LEÍÍo
xxx

uRiqo§firo
CE TRO

cE

86210-000

Jatalzlnho PR

ut

laÍa, 5ob as pand da lal, nào arbr lmpadldo da axcrrc, ruyldadr ornpruil,rh, quc náo poltul cut o rrglrtro da
rsárlo a Equat:

,UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA À ruNTA COMERCnL DO XXX

cooco E oEscRrçÃo oo ATo
OO2 .ALTERAçÃO

cóucoEDESCR|çÀOmATO
xxx

coDrco E DESCRTÇÁO DO EVENTO
021(1). ALTERACÂO DE I»DOS (EXCETO NOME EMPRESÂRIAL)

cÔDtco E DESCRTçÃO OO EVENTO
xxx

lloraE 4aFÂEs^ l
GUSTAVO AZEVEDO PINTO. ME

LooirOqJto {iJ|..v, .to
RUA BARÂO D€ AÍ\ÍÍONINA

flura:to
302

corlrtgaEÀ|Ío

xxx CENÍRO 86210000
cE

lenasr,ôt izinho
rauxrPp

PR

c(nt@ EtETÀotaco (ú-aaau

xxx
vaq 0o crPÍÍ r . Ât
200.000,00

vAloÀ DO CrHÍar . {por êrlldol
duzentos mil reôis

69002, 4789005, 681020I

EAEC A'IIVDr]OE EC
(Cxrt Fh..lJ

4789099

coMERC|O VARÉltsTA 0E |4ÁTERtAtS H|DRAUL|COS. COMERCTO VAREJTSTA D€ O€ ADUBOS E

SEMENTES, COMERCD VAREIISTA OE TIMTAS E MATERIAIS PARA PltíTURÂ, COtERCK,
vaRÉJsÍA DE DE cÂLçADos, coMERCro vAREIETA DE pNEUlrATrcos E CÀMARAS-DE-AR,
cotGRcto vaRE |STA DE PEÇAs E ACESSôRrOS PARA MOTOCTCL-EÍAS. COMERCO
arAcADsrA tE'TTNTAS E vERNU Es, EeurpAMEinos E AcEssôRlos oE SEGURANça,
},IANUÍEi{çÃO E REPARAçÃO OE t,!AQUINAS }.IOÍRtrES NÀO ÉLÊÍRrcAS, MANUTENçÃO É
REPARÂçAO DE MAQUINÂS

TirxsFE^Êrca DE SEOE Ot O€ftAOE
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NUI,E^O 0E t{sCÀtCrO rro CtlP'

08.6E8.131/0001.15
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PR1160000359375
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08/08r2016
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À wâIldrdê d..rê docur.EEo. !. Lq)!..ro, ttêâ .ulâtto à ccqEovação d. su. rut.Àtic1dÀd. tto! r..P.crl
IElolll8ôo ..u. r..Dáclleoi c6dtgo! d. wêltttc.çto

Po!l

),:-L

I

l
I
1
:!



Rêconh€ço pa
PINÍO

J

S.lo tba.l . iYuV. rre. , dVIS

GUsÍAVO

dê 2016

Em Íe€to

.TOF!À CIXERCLÀL DO BATÀDO DO PÀAÀIIÁ - 9EDB

r.t.fi
DO

@rftct^t
'IATAN'T
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S.cr€6. d. R.clon.llaçio a StmpllÍlc.çao
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Folhàs 3/3
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,) Município de Nova Santa Bárbara )
Prsgão PÍssonci al 4212017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CiPJ: 08.688.131/000.l-15 Fornscodor: GL6TAVO AZÉVEDO FINTO iiE
Endereço: Rl,,lA BARAO DÊANTONA 302 - CENTRO - JATAZINIICyFR - CEP 86210-000

lnscrição E8tadual: 9039785ô22 Contador: IúAURO JOSE HERRO JUNDR

Ém ail: agÍopazevedo@gmail.com

TeleÍone:4332591000 Fax:4332591000 Cslular:43914í6239
Telefons contador: 43 32591314

tbprosentanto: GUSTAVOAZÉVEm HNTO CPF: 009.268.69906
Erdereço ropresentante: AV. PFESIDENIE GEIULD VARCúS 333 - CENTRO - JATAZINIICyFR - CEP86210-000

E-mail roprgasntante: agropazevedo@gÍnail.com

Banco: 756 - BAl,l@OB Agência: 4355- - SmOB - IBIPORA/FR

RG:868252'10

Conta:7099-8

TelsÍons repreacntantê i 43 32591000

Data ds abertura:

Fornecsdor ênquadrado como micÍoemproôa ou omprosa do poqueno porte (para obto. oE bonoÍÍcioa da lei complomontar nô í2312006).

l{o lt m Ootcrl9ao do PÍoduto i Sorvleo Cltde. lJ nld. P?.ço iláxlmo lihÍc. lrodclo Pr.go Unlúrlo Preço Totrl
00í
002

003

cEl hldntâda cHlll. s.co com 20kg

Emulsão asíállica RC-lCE
Podrisco para mlcro pevim6nlaçáo

100.00

10.000,00

Í00,00

^/)'' J- /,/ 
^----tté,[êr,D Ld,/--lo

SA

KG

9.26 CAL PRONTA

2.79

79,57 LERROVILE

CHIII

LERROVILLE

co g,zs (J Jç
o.oo

zs,oo '{ 5, Dt)

925.00

0,00

7.900,00

8.826,00

t.82a,00

PREÇO IDTA DO LO]E :

TOT'L OA PROPOSTÂ :

Valilade da pÍoposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dÉs

,-gÁievolzwm arro rc-- 
CII|PJ: 08.688.131/0001-15

j0'8.683.131/0001-18
90397856-22

GUSTAVO AZEVEDO PINTO . ME

Rua Barâo de Antonina, 302
Centro - CEP 062í0-000

l- lerarzrr.rHo - pR I

sProçGt - V{s&: 1.1.41 2q1i2017 i55015
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Emissão do CICAD

lnscrição no CAD/ICMS

90397856-22

Gomprovante de lnscrição Gadastral - GIGAD

Página I de 2

l(6

,H^

Empr€sa / Estabolocimento
Nome Empresaíial GUSÍAVO AZEVEDO PINTO

Titulo do Estab€lecimento AZEVEDO COTIIERC|AL

Endereço do Esteb€ledmento RUA BARAO OE ANÍONINÀ 302 - CENTRO - CEP 88210{ü)
Municipio de lnstalaÉo JATAIZINHO . PR, DESDE 032007

( Eltabeleclmento tlatriz )

Quadro Socistário
Tipo

CPF

lnscÍiÉo
009.26t.699.06

Nome Completo / Nome Empresârial

GUSTAVO AZEVEOO PINTO

QualificáÉo

E PREsÁRto

Qualificação

SituaÉo Atuat ATIVO- SIf,PLES I{ACIOHÀL 
' 
SI PLES l{ÂClo AL ' OlA 03 DO f,ES+Z OESOE

Natureza Juridica 213-5. E,,PRESÁHO (lNOlvtOUAL)

Atividade Econômica Princjpal do 4?E9.{rr99 - CO ERCIO VAREJISÍA OE OUTROS PROOUTOS XÂO
EStAb€IECJMENIO ESPECIFICADOS ANÍEruORME]{TE

,rír0-7 13 -

45:,0.7/05 .
1í1-2t05.

4623-í109.

H2-7N2.

1a79{r0í .
i6E6.9r02 -
,17326/00 -

Ativilade(s) Econômica(s)''74í-í(x,'
Seorndária(s) do Estabelecimento 4742€"ÍOO .

11114fr1 -

§44n3-
471,í4105 .

1ff1.7M .
4781{Jqr.

1782-2fi1 -

4769{r/02 .
a7E9{r'O5 .

COHERCIO A VAREJO OE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
VEICULOS AUTOIOTORES

COÍ{ERCIO A VAREJO OE PNEU ÂNCOSECA ARAS-OE-AR

COf,ERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA
UOTOCICLETAS E OÍO ETAg

CO ERCIO ATACÂDISTA DE ALIÍÚENTOS PARA ANI ÂIS
COIERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURAI{CA OO TRABALHO

CO ERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SI ILARES

CO ERCIO AÍACADISTA OE E BALAGENS

CO ERCIO VAREJISÍA DE LUBRIFICAT{TES

CO ERCIO VAREJISTA OE TINTAS E ATERIAIS PARÂ PINTURA

COIIERCIO VAREJISTA OE ATERIAL ELETRICO

COÍIIERCIO VARàISTA DE FERRÂGENS E FERMIENTAS
CO ERCIO VAREJISTA DE ATERIAIS HIDRAULICOS

CO'IERCIO VAREJISTA DE Í{ATERIÂIS DE CONSÍRUCÂO IAO
ESPECIFICAOOS ANTERIORfl ENÍE
CO ERCIO VAREJISTA DE EDICATIET{TOS VETERINARIOS

COÍIIERCIO VAREJISTA DE ARNGOS DO VESTUARIO E
acEssoRtos
CO ERCIO VAREJISTA OE CALCAOOS

COi/IERCIO VAREJISÍA OE PLAI{ÍAS E FLORES IÂTURAIS
COÍíERCIO VAREJISTA OE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS

lnscÍição CNPJ

08.688.'t 3't/000í -í 5

lnlcio das AtiYidades

03t2007

c D/lcHs o 90391856-2l

g Esdo do tàrôná
SêCÍebna d€ E§ado ô Fazeoda

C.ooÍúetÉCô da R.ecetta do E§adoEste CICAD tem validadê até 01112120'17.

Os dedos cadastrais deste poderão ser confirmados üa
lntêmet

Emitilo EleúoÍricôírêÍrb vÉ lÍteÍEt
oill,.Umt7 ,.0tzltlt

'a tlados b_ôrsÍniud6 de fúrna segura
TesDloqia CEI.ÍPAR

https://www.arinte .pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS 1 l D.asp?elncludeLinkFacil=S&e... 0411112017

(



http://www.receita.fazendâ. goy.br/Aplicacoes/ATSPO/Ceíidao/Cn

ii|NISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretarla da Receita Fedoral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazonda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME
CNPJ: 08.688.í31/0001 -í5

Ressalvado o direito de a Fazenda Necional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certific€do que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários edministrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão ê válida para o estabelecimento matnz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculedos. Refêre-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as contribuiçôes sociais previstas

nas allnees 'a'a'd' do parágrErfo único do art. 11 da Lei n98.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à verificaÉo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/ ,vu/wreceita.tazenda.gov.br, ou <http:/ 

^/ww. 
pgfn.fazenda.gov. be.

Certidão emitida ratuitamente com base na PortaÍia Conjunta RFB/PGFN n! 1.751 , de 0211012014

Emitida às ia 0911012017 <hora e data de BrasÍlia>
Válida a
Código d rtidão: 7E27.C8D4.C863.8E74
Qualquer menda invalidará este documento

117

0 tul2018
controle da

27

ldel 09/1012017 l5:31

)



,ffi-
Estado do Paraná

Secretaria de Estado daFazenda
Coordenação da Receita do Estado

118

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 017í29471-55

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 08.688.131/0001-í 5
Nome: GUSTAVOAZEVEOOPINTO

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

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

Válida 25t02t2018 - ornecimento Gratuito

A autenticidade des õeíidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.gov.br

Emír,o @ htenêt Públi@ (20/1012017 09:4/:00)



20t10t2017 Certidáo

119

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Mânutenção e reparação de máquinas
motrizes não-elétricas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a
varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, GocÉ.qiQhxorqúÍbüaeô|,tôoacessórios para motocicletas e motonetas,
Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e

de seguranga do trabalho, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista de embalagens,
Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de
material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos,
Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios,
Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de produt
saneantes domissanitiíLrios, Comércio varejista de outros prod

Q

PR"EFEITI,]RA MUNICIPAL DE JATAIZINHO
DI\ISÃO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA
N' 1461 / 2017

IMPORTANTE:

I. FICARESSALVADOODIREITODA
FAZENDA ML'NICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PEÚODO COMPREENDIDO
NESTA Ão.
2. CERTIDÃO TEM VALIDADE

M RASURAS E NO OzuGINAL

REYENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE O CONTRIBUINTE NADA DEVE
À rlzrm.L púBLICA MUMCTpAL RELATTVo A TRTBUToS MoBILIARToS E IMoBILIARToS
EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Jataizinho, l9 de Outubro de 20t7

REQTIERENTE: GUSTAYO AZEVEDO PINTO cÓDIGo DE AUTENTICAÇÃo:
9ZTMJTS2QET54442)GR5

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÁO

RAZÁO SOChL: GUSTÀVO ÀZEVEDO PINTO ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

450

CNPJ/CPF

08.6EE.13 ri000r-15

INSCRIçÃO ESTADU*l ALVARA

90397E5622 2405

ENDERf,ÇO

RUA BARAO DE ANTONINA, 302 - CENTRO CEP: 86210000 Jataizinho - PR

CNAE / ATTVIDADES

htlpri 'l92.168.1 .250i8080/esportaustmceíidao.view.logic?idCeíidao--6989

utO o especificados anteÍioÍmente

1t1

S

ol2Dnfi,



14111n017 hllps'llwvvw.siíge. caixa.gov.br/Empresa/CrÍ/Cí/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VÂRPessoaMat iz= 17892418&vARPessoa=17892418&VARUf

150
VO LT ÀR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CeÉiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08688131/ooo 1- 15

RAZãO SOC|AII GUSTAVO AZEVEDO PINTO

Nome Fantasia:ÂZEVEDO COMERCIAL

Endereço: R BARAo DE ANTONINA 302 / CENTRO / JATAIZINHO / PR / 86210-
000

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

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

Validade: OTlLLl2OLj

CeÊificação Número: 2 07 0240357 237 97 L7

Informação obtida em L4llU2O77, às 16:25:11.

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

06lL2l20

httpsJ r'/rrr.sifge.caixa.gov.br/Emprcsa,/CrÍ/Crí/FgecFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatnz= í 7892418&VARPessoa=17892418&VARUÊPR&V... 1/1

ttltPRr/ltR



m17-1ç21 Cqnpro/úúe dê lÍtscíiÉo e de SitLqtu C#rd

Comprovànte de lnscrição e de Situação Cadastral l5I
ContÍibuintê,

ConÍira os dados de ldentiÍicagão da Pessoa JurÍdica e, se houveÍ qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO OÊ TNSCRçÁO

08.6E8.í3ír0001í 5
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRTÇÃO E DE
SITUAçÂO CADASTRAL

OÂIÂ OE AAERÍURÂ

00r03r2007

NOME EMPRE§ÂRlÁI

GUSTAVO AZEVEOO PII{TO - E

rtrulo Do EsÍ E€-Ec[rEr{Ío (NoME DE FÁlrÍÁsrÂ)

AZEVEDO CO ERCIAL

ENTE FEDEMTÍ\'O R)

ATIVÂ
SITU

CADÂSTRÁl.DE

DATA DA SITUÀç ESPECIÂLSÍIUAç,\O ESPECIÁL

cÔorco E oEscRçÀo DÂ AT|VDADE ECONÔtqrcA PR9{CB[
47,E9{.99. ConÉrcio varqilrta d€ outror produtos .lão espsciÍicados ant.rionrEntg

E OESC OÁS AÍIVIDÁDES tcas sE{u
7,i14{.05 . Conúrcio vaÍellata dg rrlatcíals dê con6trução náo €6p€clílcad03 anterionrEnts

46.23-í.09 . CoÍIúrcio atacadlsta de alimontoa paiâ anlmals
i17.71.7-04 - Co[Ércio vaÍêji3ta de ÍrEdicaílontoa vêtê]inário9
41..É4-01- Co.rÉrÊio vaÍrjl8tâ de ÍerÍag.n3 ê fsÍÍômêntaa
47.89.0-05. ConÉrclo varejlrta de pÍoduto! taneante! domiraanltárlog
45.30-7.03 . Cotrúrclo a vaÍlio de peçar ! ac.5!órlos novos para volculoa autoÍrotoÍês
47,8í4.00 . Coinórcio yarcilrta de artigor do vestuádo e ace§6óÍiog
47.32-6-00 - Comárclo var€Jl6ta de lubriflcantea
47.42-3-00 - CorÉrçio yarerlsla de rraledâl elétÍlco
47,it4.0.03. ConúÍçlo varellsta de maledals hldÉullcos
47.89-0-02 . Coirú.clo varellsta dg plantas e íloÍe9 naturals
47.4í-5.00 . CoÍúrclo varejlgta de tlntag G matqÍlalg para plntura
17.12-2-01. CoÍr*Íclo varEllsta de çalçados
45.30-7.05 . CorÉrclo a yar€lo ds pnsunútlcos o câ.rBrasds.ar
45.4í-2.05 . CorÉÍclo a vaÍrlo ds pgçes e acesgódos para motoclcletaE e nrotongtas

'16.79-6-0í 
. ColtÉ]Elo atacadlEta de tlntar, vemlzog g Elmlla.ss

46.t12-7.02 - ConÉlElo atacadlsta d9 íoupas e acessórlos para u90 proílsslonals de gegurança do trabalho
33.í4-7.0í . anutenção e ÍBparação de írÉqulnas Írlotrlzes não.elátrlcas
33.í4.7.í0 . Írlanutenção e Bparáçáo de lrÉqulnas e equlpamentos para u90 9eÍal não especílcadog anterlormênte
46.86.9.02. Conúrcio atacadi3ta dê ê I

aôo tGo É oE-RÇÃo DA NÂTuREza JURIoEA
213.5 - EUPRESARTO (tNDtVtDUAL)

NÚMEFO

302
LOGAÂDO{JRO

BARÁO DE ANTONINÂ
COMPI.EMENTO

CEP

862í0.{r00
EanRqostRro
CENTRO

MUNlclPlo
JÂTÂIZ INHO

TEttFOatE
ilí} 3259-í3í4

PR

OATA DA SíTUÂÇÀO CÂDASTRÁL

0810312007

ENoEREço ErErRó lco
plerÍo@nda,combl

Aprovado pela lnstru9ão Normativa RFB n'1.634, de 06 de m

Emitido no dia 2í110/20í7 às 09:46:32 (data e hora de Brasília).

(

htF:/ ,yww.rEdl,a.Í@eidago,/.bÍ/pess€úidcdcífi/crTireva/Crf,r6ra-CcÍnpío,/arte.6P

2016.

Página:. 112
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2017-'to-2'l Cqnprov *e ê lrscÍiçfu e & Siih.ra@ Ca6Ed

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICAü

152

NÚMERO DÉ TNSCRTÇÃO

08.688.í 3í1000í.í 5
ATRIZ

CoMPROVANT_E DE TNSCRTçÃO E DE
SITUAçAO CADASTRÂL

OÀTA OE AEÉRTURA

0u03/2007

NOí1'E EMPRESARIÁL

GUSTAVO AZEVEOO PINTO . ME

EO E OESCR OÁS AÍMDÀOES tcÁs sEcu
68.í0.2.0í . Co ra e vendâ ds lnúYel3 doa

CÂDASTRA

ATIVA

cÔo Eo E oE§cRçIo oA N^ruREzÂ JU RIOTCA

2í3.5 . EÍúPRESARtO (tNDtVtDUAL)

LOGRÁDOI'RO

R BARÂO DE ANTO INA
NÚMERO

302

CEP

862í0-000
EARRO/DISÍR ÍTO

CENTRO
MUNEIHO
JATAIZINHO PR

ENOEREçO ELETRoI{rCO
plerÍo@nda.com.bl

COMPTEMENTO

ÍETEFONE
(43) 32s9í 3í4

EN TE FEDERÁTÍ\A RE§PONSA\EL (EFR)

o^Í oÀ ETUAçIO CÁDÁSTR^L

08r03r2007

MOTr\rO OE S|TUAçÃO CADISÍRÁL

sÍruÂçÃo EsPEcrÁt oATÂ DÂ S|TUAçÃO ESPEC rÁt-

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 21110/2017 às 09:'16:32 (data e hora de BÍasílla).

VoltaÍ

,1 RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clioue aoui.
Atuâlize sua Eágina

Página: 212

P]tpaÍ.r Pagin
Ffrlmpíl§ao

,\-

\J

httpJÁíww.recdh.fazenda.go/.bí/pessctduidcdcíTri/cJpire',/doryir6/a-CqnpÍo/ant9.6p



153

Pág1na l de 'l

PODER JUDICIARTO
JUST]ÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀI.,HISTÀS

Nome: GUSTAVO ÀzEvEDO PINTO - ME

(MATRIz E FILIAIS) CNP,.I: 08.688.131/0001-1s
Certidão n" : 130656369/2077
Expedição: t3/06 20L7 , às 08:56:59

- 180 (cento e oiEenta) dias, conEados da dataVa 1 idade :

de sua exp

Certif ica-se que cIrsTÀvo AzEvEDo PrNTo - ME
(MÀTRIZ B FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

o 8 . 6 8 I . 13 1/ o o o 1 - 15 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
TrabaLhisEas.
CerEidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescenEado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n" 1,470/20Ll- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal,ho e esEão atualizados aEé 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certsidão aEesta a empresa em relação
a Codos os seus estabelec imenEos , agências ou filiais.
A aceiEação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auEenticidade no porlaI do Tribunal Superior do Trabalho na
Int.ernet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emit.ida gratuitamente.

INFOR!ÍÀçÃO TMPORTÀIIrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consEam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fusEiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisEas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

l
1

/t2/2o].

)ú'.'idr. e i-je::õ.:, .:r.i',lrs.-. jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Cartório do Distribuidor e Anexos Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região
Metrop. de Londrina/ PR.

DISTRIBUIOOR EANEXOS ÍIÍ U LA R

Rua Guilhermê dê Mello 275 - Vila Romanâ ll WTLSON OSSAMU FUG|WARÁ

rBrpoRÀpR - 86200000 JURATúENTADoS
JAIME LEANDRO JACOBOWSKI

ALEXÂNDRE A, J. BUSINHANI

Certidão Negativa

CERTIFICO que conforme Requerimento de parte interessada, revendo os Li-
vros e Arquivos sob minha guarda neste Cartório, (PARA FINS EXCLUSIVAMENTE
ctVts), verifiquei nos Livros NÃo CoNSTAM NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, proposto contra

GUSTAVO AZEVEDO PINTO. ME

CNPJ 08.688. I 31/0001-1 5, no período compreendido entre a pÍesente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

ffirrlliltilriltIuilIilllIil ru lril iltll
IBIPORfuPR,

JAIME LEAN O JACOBOWSKI

ALEXANDR ü. BUSIt{HAlll
cPF 032.913.209.13

E. JuÍamontâdo

t)§ 0 aR
C()NTAD

cos
(

l[e4an[u ], J. EusirÍrdnt

laiw L. J,:to 5 outsÍi
E JuramentaCo "

/eIP RÂ. PAR0 NÀ

Funarpen - Selo Digital N" FnSÍw . AITEK . dKje ontrole: UDvqT . 32EOB
Consulte este selo em http://funarpen.com. br

Página 0001/0001
cutLt|ERME DE MELL) 27s - tBtpoRÁ pR FoNE 04332561312

Hillilillill
9 de Novembro de 2
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sERVrço AUTôNoMo DE Ácue E ESGoro
coNVÊNIADo coM A FUNDAÇÃo NACIoNAL DE SAÚDE

RUA PlQUlRl, 500 - Caixa Postal 11- CNPJ - 78.402.25210001-34

Fone 325*1172 - Fa\ 43 32s91489 - JATAIZTNHo - PARANÁ - cEp-86.2i0{oo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa COMERCTAL

AZEVEDO - GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME, localizada na Rua Barão de
Antonina, 302, na cidade de Jataizinho - Pr, inscrita no CNPJ/MF
08.688.131/0001-15, fornece diversos materiais a esta autarquia, cumprindo
rigorosamente com as obrigações e prazos estabelecidos e nada consta em
nossos arquivos que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente atestado
para que produza os efeitos de fato e direito.

Jataizinho, 19 de outubro de20L7.

USAN MI CORREA

cHEà!.E S OMP , uclrAdo E PATRTMÔNrO

' 78402252/0nn: "p t

s.ERViÇoAUTi"
-tGuAEEi{;.- ,_.

rli;Á r , *-,.1.. --
CEP n^ 'rl n ^1.,

rIÀf,AJZ^rrrHO _ 
"R J

I!II
I-

)



l5s

â
AZEVEDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME

CN PJIM F: 08.688. 13 1/@01-15 CAD/ICMS: 90397 856-22

Rua Barão de Antonina, 302 - Centro -Jataizlnho-PR, CEP: 86210-000

ANEXO V!

DECLARAçÃO QUANTO AO CUITTPRIMENTO AS NORMAS RELATTVAS AO
TRABALHO DO MENOR(ART. 70, rNC. XXXilr DA CF)

Pregão Presencial No 422017 - SRP

Prezados Senhores

A empresa Gustavo Azevedo Pinto - ME, inscrita no CNPJ sob no 08.688.í 3í /0001-
í 5, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). Gustavo Azevedo Pinto,
portador (a) da Carteira de ldentidade no 8.682.521-0 e do CPF no 009.268.699-06
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21

de junho de í993, âcrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze
anos, na condição dê aprendiz.

Jataizinho/PR, 20 de Novembro de 2017

b"r-P*_flsrAvo aftveooPrNTo-ME
08.688.131/0001-í 5

GUSTAVO AZEVEDO PINTO
EMPRESÁRIO

CPF: 009.268.699-06
RG:8.682.521-0

08.688.13fl600
90397856_2

í-151
2

GUSTAVO AZEVEDO PINTO . ME
Rua Baráo de Antonina, 302

cêntro - CEp 862í 0{00
.. JATAIZINHO _ PR I
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â
AZEVEDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME

CNPJ/MF: 08.688.131/0001-15 CAD/ICMS: 90397856-22

Rua Barão de Antonina, 302 - Centro - Jataizinho-PR, CEP: 86210{00

ANEXO Vil

DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial n' 42/2017 - SRP

A empresa Gustavo Azevedo Pinto - ME, estabelecida na Rua Barão de
Antonina, 302, Centro, inscrito no CNPJ sob no 08.688.131/0001-15. Declaro,
sob pena da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Presencial no 4212017- SRP, instaurado pelo
Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Jataizinho/PR, 20 de Novembro de 2Q17

--2*t* l. ,o:7ffi
08.688.131r0001-15

GUSTAVO AZEVEDO PINTO
EMPRESÁRIO

CPF: 009.268.699{6
RG: 8.682.521-0

1

ü8.Qq8.í3í10001-íB
90397856_22

GUSTÂVO AZEVEDO PINTO - ME
Rua Barão de Antonina. 302

Çenro - CEp g62io{00

- 
JATAIZINHO _ PR I

Pr*
u
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â
AZEVEDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME

CNPJ/MF: 08.688.131/0001-15 CAD/ICMS: 90397856-72

Rua Barão de Antonina, 302 - Centro - lataizinho-PR, CEP: 86210{00

ANEXO V!!t

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 42120í 7 - SRP

A empresa Gustavo Azevedo Pinto - ME, estabelecida na Rua Barão de Antonina no

302, Centro - Jataizinho/PR, inscrita no CNPJ sob no 08.688.í 31/000í -í 5.
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 4212017 -
SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de
habilitar-nos para a presente licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o pÍesente.

Jataizinho/PR, 20 de Novembro de 2Q17

D,L
TAVO EDO PINTO - ME

08.688.13í/0001-15
GUSTAVO AZEVEDO P]NTO

EMPRESÁRIO
CPF: 009.268.699-06

RG:8.682.521-0 ,09.69g. í3í I 5903978 56-22
GUS TAVOAZE.yEDO PINTO - ME

Rua Barâo de Antonina ,302Centro - CEP 8621 0-000

I
L JATAIZINHO

PR
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â
AZEVEDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME

CNPJ/MF: 08.688.131/0001-15 CAD/ICMS: 90397856-22

Rua Barão de Antonina, 302 - Centro - Jataizinho-PR, CEP: 86210{00

ANEXO X

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 42120í7 - SRP

A empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO-ME, inscrita no CNPJ sob o no

08.688.131/000í -15, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (o) GUSTAVO
AZEVEDO PINTO, portador (a) da Carteira de ldentidade no 8.682.52í-0 SSP/PR e do
CPF no 009.268.699-06, OECLARÂ, para efeito de participação no processo licitatório
Pregão Presencial N" 4212017, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que
não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores,
quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de assessoramento, de
membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e
Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Jataizinho/PR, 20 de Novembro de 2017

---â^t"- lr*, P*wffi
08.688.í 31/0001-15

GUSTAVO AZEVEDO PINTO
EMPRESÁRIO

CPF: 009.268.699-06
RG: 8.682.521-0

r08.688.131/0001_18
90397856_22

GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME
Rua Barão dê Antonina, 302

uentro - CEp 862í0{00
_ JATATZTNHo _ pR I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO Do PARANÁ

ÁTA DE REUNAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENWLOPES N" I E N'2

REF: EDITAL »N PNEEÃO PNESENCIAL N'42/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
091/2017

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 4212077 -

(PMNSB) - Registro de preços para eventual aquisição
de emulsão asfáltica, pedrisco e cal.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa BriLrbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no

222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro, Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1.33 I .506-92 SSP/PR, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.22'/-2 SSP,?R e a Sra.

Polliny Simere Sotto, RG n' 9.257 .282-0 SSPPR, designados pela Portaria n" 080/2017, para

proceder à abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na

execução do objeto do Pregão Presencial n" 4212017 - destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que

protocolou os envelopes no I e no 2 a seguinte empresa: GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME,
CNPJ n' 08.688.131i0001-15. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que o

representante da empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no

edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos

envelopes contendo a proposta de preço. O Pregoeiro convidou o representante da licitante à

negociação direta, visando à obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. Os preços

finais obtido foram os seguintes: Item I RS 9,00 (nove reais) e Item 3 R$ 75,00 (setenta e cinco

reais). Não houve cotação para o item 2 - emulsão asfáltica. Em seguida, procedeu-se à análise dos

documentos da empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME, CNPJ n' 08.688.131/0001-15,

cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos

editalícios, sendo portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de l0
(dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem

manifestação de intenção de interpoÍ recurso, o Pregoeiro declara vencedora à empresa habilitada.

O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada

mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos, lavrei a presente ata que

lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais

M e Assis Nunes
Pregoeiro

Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, 222 - É(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.5ó 1.080i0001-60

presentes

E-ma r[ llclâceoônsb Dr qov.br Nova Santa Bárbaía - Paraná
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ll-*j NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

Elaine Cristin Ludi Santos
Equlpe polo

mséê Sotto
Equipe de apoio

( . ,).t
-!l ?á4 l-.Jc'Vu..,

ustavo Azevedo Pinto
Represent da empresa Gustavo Azevedo Pinto Me

2
Rua Wâlfredo Bittencourtde Moraes,222 - g(0u43) 3266-8í00 C.N PJ.9i.561.0t0i0001-60

E-mail: licitacao@lshlr.qov.br Nova Santa Bárbara - Paíaná

(
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Município de Nova Santa Bárbara - 2017

ClassiÍicação por FornecedoÍ

Pregáo 42!201'7

PÍr{. Uínadô Prêço Ío1.1 Sd

F.hdo'l mIzit q,3T§IOTEEYE OTOIIOIE

Sil!qríÍ:r!+, ouíâ\aiãzã@o ?trír§-i:.
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75.@

8t@@

En!óFú ElàÉCr stE rLdd( M ssa 5617Y 21t11rô11 14 21 1a



) Municipio de Nova Santa Bárbara )
Pregão Presencial 4212017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CIPJ: 08.688.131/0001 '15 Fornecêdor: GL§TAVO AZÉVEDO HNTO irE

Erdereço: RLIA BARAO DEANTONA 302 - CENTRO - JATAZINFioiPR- CEP86210-000

lnscrição Étadual: 9039785622 Contador: I4AURO JOSE FIERRO JUNIOR

E-m ail: agropazevedo@gÍErl com

ÍêleÍone: 43 32591000 Fax: 43 32591000 Celular:43 91416239

Tele Íone contador:43 32591314

tbpresentante: GUSTAVO AZEVEDO SNTO cPF: 009.268.699-06

Endereço representante: AV PRESIDENTE GETULP VARGAS 333 - CR{TRO - JATAZINHO/FR- CEP86210-000

E-m ail reprêse ntãnte : agropazevedo@gnEil.com

Eanco: 756 - BANCOOB Agência: 4355- - SImOB - IBIPORA/PR

RG:868252'10

Conta:7099-8

TeleÍone representante: 43 32591000

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno port€ (para obter os benefícios da lêi complementar n'123/2006).

Lota : ooí Lotô ooí

Nô lt6m Dolcrlçáo do Produto / Serviço Cltd8. Unid. Prôço llláxlmo MáÍca iíodelo PÍóço UnltáÍlo
001

002

003

Câl hidratadâ Cl-llll ssco com 20k9

Emulsáo âsíálllca RC-1CE

Pednsco pâra mrcÍo pavrmenlaçáo

100 00

10 000 00

100 00

SACO

KG

9.26 CAL PRONTA

2.79

79,57 LERROVILE

{i)rr-.,", t)',,./-- f ) :/;

CHIII

LER ROVILLE

9,00

000
75.00

PREçO TOT'I. DO LOTE

900 00

0,00

7 500,00

E.400,00

TOTA DÂ PROPOSTA 1.400,00

Validade da proposta: 60 dias

Plazo de entrega. 5 dias

euilrvoÀzevmsúow
CNPJ: 08.688.131/0001-1 5

\"

6Prcpcrá - vúsào 1l4l 21t111it417141024
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÁO PRESENCIAL N'42/2017 - SRP

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

do Paraná, comunica que no dia 2l de novembro de 2017, às 14h00min, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento da proposta

apresentada na licitação modalidade Pregão Presencial n' 4212017, destinado ao registro de

preços para eventual aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes no I e no 2, apenas 01 (uma) empresa, sendo ela:

GUSTAVO AZE\aEDO PINTO - ME, CNPJ n" 08.688.131/0001-15.

Após redução do valor apresentado e análise dos documentos de habilitaçâo, o

pregoeiro declarou como vencedora a empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME, CNPJ n"

08.688. I 3 1/000 1 - I 5, conforme relatório anexo.

Informo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do Cadastro

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a empresa

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

comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárb ara,2lllll20l7

Elaine C stin dit dos Santos
Setor de Lici es

Rua WalÍiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa,

Paraná - E - E-mails - licita b.or-sov.br - www.nsb.Dr.qov.br



21t11t2017 Poíalda Trênsparência - Cadastro dê Empresas lnidôneas e Suspensas

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

CADASTRO NÂCIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

Fs.6ss 13r,ooo1 15

Nohe, Razáo Sociãl ou
Nomê Fàntasi.:

i Dês qnàçâô dô apenãdo, conforme hrormado pelô órqão sancionador (pub icação no DOU; dadôs constantes de Oício, etc.)

166

O Cadasko Naciônàl de Emp.esas Inrdóneas e Súspensãs (CEIS) é um banco de rnrormôçóes mànt do pêla Controladoíõ cerar da UnLão que tem como oblet vo consot dar a
relaçãô dôs êmprêsas e pessoas físicas quê soí.êrah 5anções das q!âis decorra como efêLto rêstriçâo êo dirêtô dê partcrpar em lr.rações ou dê ce ebrar contràros com a
Admrnrskação Públcâ, 5ô ba mà s

Quàntldad€ dê registros ên.ontrâ.los: 0 Oàt t 27/rl/2117 14127:2A

ão lorâfi êncontrados r€gistros quê àt6ndam ôo iêguinte critério de buic.

CNPI/CPF: 08.688.111/0001-rs

Págln. rlr
aTENCiO

4ndádês qle ês prestaÉm, não podendo à Unrão sêr responsàb lizada pêla vêracdàdê e/ou autênticidàdê de tais infôrmaçõês nêm pelos êvêntuai§ dànô§ dirêtôs ôu ndrrêlôi
! delas resúltem causados ã terceiros.

'r Cônsla!ôLr-5e q!e ô nômê nfôrmado pelo órqào lancionâdor diverge srgní càtLvà mente do constantê do càdàstro dà Recetra Federal, .ônsrderando-se o CPF/CNPI
rníormado.. O nome coôstante do cadastro dô Rêcertã Fedêral podê ser veriÍlcado clr@ndo-se sobre o rêspectivo rêgistro. Á drvergén. a pode rndrcar apenas uma alterêçãô no
nohe do saicroôado ou uma rôcoôsrstê.oê dor dêdos informados- Máis informações podem ser obt das lunto ao ór9ão sancD.ador.

httDr/www.porlaltransparencra.gov.br/cers?cpíCnpj=08.688 131%2F000'1-15&nome=&tipoSancao= 1t1



21t1112017 Cadastro lmpêdidos Licilâí e Contratar

167

»
TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Licitar

P.rquiQ ImD.dido. dê Li.it!r

Tipo documento CNPJ

Nome

Periodo publrc.do : de

Data de Iní.ro Impedrmento: de

Data cie Fim Impedimento: de

r Núrnerodocumento 0868g131000115

ate

âré

até

NtridUl,í lÍtM ENC0NTRAD0!

htlps://servrcos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/Consultarlmpêdidosweb.aspx 111
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E-mai-l
cNP.r N. . 95.561. 080/0001-60

pnnsbGnsb.pr.gov.br - Novâ Santa Bárbarê - Paraná

Parecer j urídico

Soficitante:
Contratos

Departamento Municipal de Licitações e

Ref. ManifestaÇão conclusj-va

Trata-se de manifestação conc]usiva acerca do
processo licitatório autuado sob o n . O9l/Ij, procedimento
na moda.l-idade pregão presencial, registro de preÇos,
destlnado à eventua.I aquisiçào de emu-lsão asfáItica,pedriscos e cal, consoante explanado e reguerido pelaSecretaria Municipal de Obras, Trabalho e Emprego.

E o re-Iatorio.

Antes da
procedimento ora 

manifestação propriamente dita sobre o

ff:;::'a.:"" *"i""'ii'"'-,'"uT".ru 
esta Procuradoria

foram objeto" ou ".'uoo"' 
)á que o" 

o "o*untt quanto os

minutas á.rise nos o....".." 
"..a"r""1";.r".*;:

E^^-

que 
""n.",'"".1oeprocedimento, 

pelos úftimos
Azevedo pinto-Me .,,',o'u 

no certame a empresa

guer para o rote 02 
referente aos fotes 01 enào houveram interessados.

atos se VE

"Gus tavo
03, sendô

Páçiâa 1de 2



PREE'EITUR,A MT'NTCIPÀT DE NOVÀ S.âNTÀ B]íRB,âRÀ
Av. Walfredo Bj-ttencourt de Moraes, 222, Fone (043)3266-8100

cNPJ N. o 95.561.080/0001-60

tqq

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

Cuj a Comissão Li-cltante pesquisou questÕes

prejudiciais a respeito do nome e cadastro da pessoa
juridica citada al-hures, e nada que a desabone foi
encont rado .

Re gu 1a r i dade

processo/procedimento

regras e princípi os

publ j-cidade .

es ta, aIiás, que se aplica
em voga, Yez que respei-tante

de licitação, principa Imente

ao

às

a

Em conclusão, esta Procuradoria inc.Iina favorável
à homologação da Iicitação, .Iembrando quê também nos

ufteriores atos deve ser obedecida extrema legalidade.

Por derradeiro, quanto ao fote que não acudiu

interessados, por não haver nenhuma informação nos autos

de que a necessidade pelo bem tenha se exaurido, nem que a

repetição da licitação seja j-mpossíve1 - que impunha um

ônus por demais gravoso, deve a Administração repeti-l-a.
tal-vez potencializada com a abertura para empresas que

ressaem da órbita das micro e pequenas empresas.

É o parecer, salvo melhor 1uízo.

Nova Santa Bárbara, 12 de dezembro de 2017.

/,
Gabriel -dtmê1da dê-Jesus

Procurador Municip a1 .l

Página 2 de 2
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REFEITURA MUNICIPAL

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 Licitaçáo na modalidade "PR"EGÃo PRESENCIÂL" n." 42l2ol7 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 121 1212077

Ma n de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" O8O /2017

Rua Walfiedo Bittencourr de Moraes no 222, Centro, E ,13. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná- E - E-mails licitacao@nsb or.gov.br - rvwrv.nsb.prgQy=br
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REFEITURA MUNICIPAL

T

ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 42l2O17 - SRP

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois

mil e dezessete (20171, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Presencial *" 42/2OL7, destinado ao registro de preços para eventual

aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal, a favor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME,

CNPJ n' 08.688.131/0001-15, num valor total de R$ 8.4OO,OO (oito mil e

quatrocentos reais), para que a adjudicação nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

NOVA SANTA BARBARA

,#",árí
Prefeito Municipal

Rua WalÍiedo Bittencourt de l!Íoraes no 222, Centro, I 13.3266.8100,:< - 86 150-000 \ova Santa Bárbara,

Paraná -:E - E-mails licitacaofinsb.pr,gov. ú - rvrvrv.nsb.or.sov.br
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TERI' DE Â
PRE O PRESENCIAL N'42nfi7 - SRP

Aos 12 (doze) dias do mês de dêzêmbío (12)do ano de dors mrl e dezessele (2017), êm meu Gabinele, eu Eric Kondo, PÍeíeÍo Munrcrpal, no uso de minhas
alnburçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da L citaçao Pregão Prêsenciôl n.o 42/20í7, desünâdo ao Íêgrstro de preços para evenl!al aqursrçáo de emu são asláltrca,
pêdÍisc! e cal, a Íavor da empÍesa que apresêntou meno. pÍoposta, sendo ela GUSÍÂVO AZEVEDO PINÍO- ME, CNPJ n'08.688.131/0001.15 nuÍn valorlotêl deRl
8,400,00 (orto mrl e quatÍoc€nlos reais), parc que a adiudicaçao nele procedrda pÍodu2a seus lurídrcos e legats efe tos.

oar ciência aos rnleíessados, obsêNados âs pÍescnçoes legars peÍlrnentes

Eíic Kondo
Preferlo MunrcLpal

PORTÂR|A N." 121i2017

O PREFEIÍO MUNICIPAL DE NoVA SANTA BARBÂRA, Íêsolvê, no uso de suas âtiburçóes lêgârs ê dê conformidade com o ân.118 ê ss, dâ Lel lt4unrcrpal n0.586/2011

Estatulo dos SeNrdoÍes Públicos Municipais de Nova Santa 8áÍbarâ e ou AÍ1. 64 do Estatuto do Magistónol

CONCEDER

Art.1"-ASra Ladir de Fátima da Luz Ruy, ocupanle do cargode Faxrnera, matricula 3213-1, RG no3.872.720$ SSP-PR,lotada na Secrelaaa de SegLrÍança

Pública, LICENÇA ESPECIÂ1, de 01 (um) mês, compreêndida enke o peÍíodo de 02 de lanerro 2018 a 31 de janerro de 2018

Ârt.2o - Esla PoítâÍia êntía em vigoí na dalâ de sua publicação, íevogadas as disposçoes em conlÍário

Novâ Sânlâ Báíbâía 07 de dêzembro de 2017

üicKondo
Prcleilo Muntcpal

PORTARTA N." 125/20í7

O PREFEITO MUNICIPAL DE NoVÀ SÂNTA BARBARA, resolve, nousode suas atíbuçoês legars e de confoÍmidade com o art.118 e ss da Lei Mun cipaL n".58612011

Estalulo dos Seruidores Públrcos Municipâis dê Nova Santa Bárbara e ou Ar1. 64 do Eslâlulo do Magisténo:

coNcÉ0ER

Art. 1'- A SÍa. Sara Mêdero Correia Bittêncourt, ocupanle do cárqo de Telêíonlsta, matncula 335'1J, RG n" 8.454.89ô-0 SSP-PR, lolada na SêcÍêtaia de

Saúde, LICENÇÂ ESPECIAL, de 01 (um) mês, compreendida enlre o período de 02 dê ianeiro 2018 a 31 de iafleko de 2018.

Arl. ? . Esta PoíaÍia enlra em vigor na data de sua publrcaçáo Íevogadâs as disposiçoes em conkáÍo.

Nova Sanla BáÍbaÍa, 11 de dezembÍo dê 2017

E c Kondo
Prefeila Municpal

ll- Atos do Podêr

lll- Publlcldade
Náo há aÂa data

Não há publicaçoes paÍa a pÍesente dalá

DiáÍio Oíicial Eletrônico do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
RuarWalÍÍedo Brlteôcoun de Moraes n'222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 32663r00
E-mall: d arloolicial@nsb.p. gov.br - Site ww nsb pí gov br

llww.lransparencraparana.com.bídoensb

a.:Lrênr. is i-al íro, ile irj.ú D,ori . : Sã-.r.
B;tt:rra Ptele úra r-ru, coal 955a1J600'Jllaa Ac
SEFÀSÁ Súà.úlonl.dadô ô Brilnúdr.r!d. llr .r.F iJú
4'r-1.\d.)ie lint. rúr L- t.r!''ir,,,Jn".1,r! r".1
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PREFEITURA [4UNICIPAL 171
NOVA SANTA BARBARA
EETÊDO DO PARANA

ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 106/2017 - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 42/2017 - PMNSB

o NururcÍpto DE NovA slNtl gÁnsaRa, com personalidade jurídica de direlto público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.56'1 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em conformidadê com as Leis N" '10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04i09/2009, em face da classificação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial N0 4212017. SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para aquisição de emulsão asfáltica, pednsco e cal, conÍorme especificado,

oferecido pela empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME , pessoa juridica de direito privado, inscnta no CNPJ

sob n0.08.688.'131/0001-15, com endereço à Rua Baráo Antonina, 302 - CEP: 86210000 - Bairro: Centro,

Jataizinho/PR, neste ato representada pelo Sr. Gustavo Azevedo Pinto, inscnto no CPF sob no. 009.268.699-

06, RG n' 86825210, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍlcada, observada as

especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui oleto desta Ata o regisko de preços, a eventual aquisição de emulsão asfáltica, pedrisco e cal,

conforme especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N" 4212017 - PIVNSB,

independentemente de transcnção. O Orgão Gerenciador nào se obriga a contratar os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEX0 l, podendo ate realizar licitação especifica para

aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registro terá

preíerência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no ô.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAÇÁo D0 0BJETo E pREÇ0S REGTSTRADOS

o prazo de visência da Ata de -,r:,|lL'H[J,tltf lH;?i,X§tX![, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu extrato no Diário oflcial do Municipio de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRÁ

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ITENS

Item l0odigo

lao

lProduto/
berviço

Unidâdei:
dãt:.':ri:,,. :

nedida '

Quanüd ade [Preço

|,'''o*

PrEço i .,

tQtal r . .

Lote

001

1

r'"
Cal hidratada CHlll, saco com 20kg CAL

PRONTA

SACO 100,00

I,*
900,00

Lote

001

3

lzzst
Pedrrsco para micro pavimentação LERROVI

LE

l!13 100,00

ru*
7.500,00

TOTAL 8.400,00

DOTAÇÔES

Oonqdl 
,

desPglP:.'. . lFuncionalprogramática lL"J::. |ll*"zadadespesa lGruoodaÍonte J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bár'bara, Paraná - tr, - E-mail - licitacao@nsb.pr'.gov.br - rlu,rv. nsb. plgeIfu

telg



660 los.oor rs rzz oroo.zoro Io 3.3 90.30.00 00 Do Exercicio

670 los.oor rs rzz.oroo:oro 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

700 los oor rs rzz.oroo zoro lsi 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
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cúusuLA eutNTA. DA VALIDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, e

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 Preíeilura Municipal de Nova Santa Bárbara, náo será obngada a

contratar o objeto reíerido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sislema de Regisko de Preços, podendo

fazê-lo akavés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer

espécie às empresas beneflciárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas paÍa tanto, garantidos à beneÍlciána, neste caso, o contraditóno e a ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA. DO CANCELAMENTO DA ATA OE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente.

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caraclerizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, poÍ intermédio de processo adminrstrativo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de força

mar0ri

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Adminrstraçâo a

ap cação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar supenor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo lrcitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍlcadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caractenzada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 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 deÍam origem ao registro de preços.

cúUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAÇOES DA BENEFICIÁRIn On aTN

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descntas no Termo de ReÍerência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória nâo poderá estar vencida)

na data do seu efetrvo pagamento. Corrigir ou substiluir às suas expensas, no tota ou em parte, o obleto

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t .+3. 3266.8100, .,.1 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail lic itacao,Ti,nsb. Dr.go\'.br - rvl rr .q 5§. pr. gor'. br
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aquisição que se verificarem deÍeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou ainda que estejam em desacordo
com as especiÍicaFes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, Íretes,
impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciános, Ílscais e comerciais, decorrentes da aquisição do
objeto; Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá Íornecer e/ou substitui-lo, quando o
mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador,

no prazo màximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de

responsabilidade do Orgáo Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro
procedimento por paÍte do Orgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos

mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamenlo de seus técnicos até a PreÍeitura.

cLÁusuLA o|TAVA - DAs oBRtcAÇoes oo ttuHtcipto
Caberá a PreÍeitura

- quando necessário, permitiÍ o livre acesso dos funcionános da beneficiária da Ata às dependênctas da

Prefeitura, para a entrega dos produtos referente ao Pregão Presencial No 4A2017.,

- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicitado pela

beneficiária da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos, apresentado pela licitante

vencedorai

- rejertar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as onentações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicações constanles do Ato Convocatóno, em particulaÍ, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituidos os produtos, que não atender às especificaçôes constantes no ANEXO l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRIzAçÃo DE ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autonzações de entrega, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizado pelo órgáo requisitante

CLÁUSULA OÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de fornecimento emrtido

pela Preíeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o

próximo fornecedor classiÍlcado, cabendo ao licitante inadimplente as sançÕes previstas na legislação e neste

edital.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL OA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues na Secretaria de obras, do Trabalho e Geração de Emprego, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de [.4oraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sexta{eira, com seguÍo, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadona, íicando a Prefeitura lVunicipal

de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

Provisonamente, nos termos do art. 73. inciso ll, alinea "a', da Lei Federal 8.666/93; Deflnitivamente, nos termos

do art. 73, inciso ll, alinea'b", do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgào Gerenciador a devolução

dos produtos, se estes não estiverem denko das especiÍlcações exigidas na licitaçào conforme especiÍicações

neste Pregão Presencial em especial o seu ANEXO L A assinatura do canhoto da nota íiscal ou protocolo em

outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua

conÍirmação deÍinittva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na nota Íiscal dos produtos, relatórios

ou outros documentos que se flzer necessário.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 41. 3266.8100, :'j - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - [:-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - I' or'.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADÜ DO PARAI"]A

cúUSULA DEcIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributános Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive os créditos tnbutários relativos às contÍibuições sociais previstas nas alineas "a", "b"

e "c" do parágraío único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.21211991, às contribuições instituidas a titulo de

substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍlcado de Regularidade de Situaçâo junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneíiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Llunicipal de Nova Santa

Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito bancáno. Deverá constar da nota flscal o nome do banco,

agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou ouüos dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 lVunicípio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 4212017 - P[.4NSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Ílnanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coÍreção monetána.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneílciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguinles exigências:

- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especiÍlcações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor

quanto às condições dos pmdutos entregues,

- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das especificações conttdas

na proposta, ou em que se veriílcarem vicios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirenle

A beneflciária da Ata Ílcará obrigada a:

- Executar o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes desta ata,

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, salvo se houver prêvia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- l/anterem durante a execuçáo do contrato todas as condiçÕes de habilitaÇão e qualificação exigidas na

licitaçã0.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

O descumpnmento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificatrva aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas segutntes sançoes:

r Advertênciai

. Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor conespondente ao fornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corídos, uma vez comunicados oÍlcralmente,

. Suspensão temporána do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cjnco) anos;

4

Rua Wallredo Bitrencouí de Moraes no 222. Centro, I 43. 1266.8100, X - 86.250-000
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Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditóno e ampla

defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçâo do Íornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eíetuados à beneÍlciária da Ata,

podendo, enketanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preluizo das demais sançôes cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes íreqüentes de energia elétrica e águai

d) enchentes,

e) impedimento de suprir os serviços com matenais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modrflcações substanciars nos materiais;

g) escassez, íalta de matenais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou rnstalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

[/unicipio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as paÍtes, na íorma 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 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 classiíicado para o item não apÍesentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumpnr o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçã0,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem preluízo da aplicação das sanções cabiveis prevrstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA SET|MA - DAS DtspostçoES FINAIS

lntegram esta Ata, o edilal do Pregão Presencial N" 4212017 e as propostas das empresas classiÍicadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observâncra das disposiçôes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que se1a, para serem dirimidas possiveis dúvidas onundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciána da Ata.

Nova Santa Bárbara, 141122017

Rua Walfredo Bitlcncourt de Moraes n'222, Centro, 8 ,13. 3266.8100. }{ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - a - E-mail- lic itacao !-,n sb.pr.gov. br - * ut,.nsb. pr.gor,.br
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EÍic Kon:do

Prefeito lVunicipal . Autoridade Competente

).+
lut'

ou vo n o

/'<,/ ,I-1'

Ímpresa: Gustavo Azevedo Pinto l\ríE

CNPJ: 08.688.'Í31/0001-15

Beneflciária da Ala

lvan Ruy

Mestre d - Responsável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - lic itacaor?nsb.pr.gor,.br
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Ano V

IMPRENSA OFICIÂL -
Lel n'660, de (,il dê abÍll
dê 20í3.

l. Âtor do Podor Erâcotlvô
EXÍRATO DA TÂ DE REGISTRO DE PRECO N ." 't06/20í 7 - PMNSB - REFERENIE AO Píêqão Presênc ial no 4220í7 - PMIISB

OBJETO- Regislro de píeços para evêntualaquisição de emulsão asfáltica, pêdÍisco ! cal

VALIoAoE DA ÀTA: De í 411212017 d 13112Í2018.
gENEFrcúRn DA ÀTA: GUsrAvo ÂzEvEoo ptNTo ME
CNPJ sob no. 08.688.131/000115
Rla Barão Anlonina 302 - CEP: 86210000 , BaiÍo: Centro. Jatêizinho/PR

-lEsPoNsÁvEL iuRiDlco: Gabíiêt AlÍneida de Jesus, oAB/pR n. 81.963

ESPECIFI DO OEJETO E PRE S REGISTRADOS
ITENS

Lole Item CófEo do

Eldulds€ívico
M@.&Ír!üb Unirsdo do

m€diê
Ouanlidad€ PÍeço

uniÉdo
Prelo bbl

Lote 001 1 7354 Calhidralada CHlll, saco com 20 kg CAL PRONÍÂ sAco 100.00 9.00 900,00

Lole 001 3 2251 Pednsco para micro pavimenlaÉo LERROVILE 100,00 75 00 7.500.00

TOTÂL 8.100,00

EXTRÂTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 10712017 -PIT B. REFERENÍE Ao pREGÃo PRESENCTAL N"15i2or7- pMNsB

OBJETo - Rogistro dê preços paÍa eventual aquisição de fogos de artiíício e show pirotécnico

VALIDADE DA ATÀ: 0e 1411212011 a 13h212018.
BENEFtcúRn oA ATA: p.H. ptccolr- FoGos - ME

CNPJ sob n". 01.142.6920001-75
Avenida ÂrlhurThomas 2430 - CEPr86066000 - Baino:Jardrm Sabará, LondÍina/PR
RESPONSÁVEL JUR|DICO: GabrieLA rneida de Jesus. OAB/PR n' 81.963.

ESPECIFIC Ào DO oBJETo E P OS REGISTRÂDOS

ITENS

Códtp $Itdn D€sqtf,o ô produldseMço Àaerca.!s
. prrdrro-

UnibdÉ de
nEd&

oJanüd8de Preço uniládo PÍeço tolal

Lote 001 1 75/5 Foguete 12x1 cx 50 00 20,00 1.000,00

Lote 001 2 7546 Foguete Co.es 2' cx 10,00 40,00 400,00

Lote 001 3 7350 Girando 1080 - Tiros UN 3,00 300,00 900,00

Lote 001 4 7543 Grrandola 468 - TiÍos UN 10 00 150,00 1.500,00

Lote 001 5 7U7 Krl 30lubos 44mÍr UN 3.00 320,00 960.00

Lote 001 6 7544 Kit 36lbs lt4oi(elros de Cores KIT 3,00 150,00 450,00

Lote 001 7 7551 Morteiros 3" UN 50,00 35,00 1750,00

Lote 001 7552 Morteiros 4" UN 20,00 70,00 1 400 00

Lote 001 I 7553 Morteiros 5" UN 5,00 170,00 850,00

Lole 001 10 7554 Moíeiros 6" UN 5,00 270,00 1.350 00

Lole 001 11 7548 Tortâ 100 Ubos 37mm UN 3,00 720,00 2.160 00

Lote 001 12 7542 Tortâ 200 tlbos 1" UN 3,00 i50,00 2.250 00

Lote 001 13 7556 Torta 25lubos 2,5' UN 3,00 590,00 1.770 00

Lote 001 14 7558 Torta 30 tubos 1,5'- Eíeito leque UN 3,00 320,00 960,00

Lole 001 15 7557 Torta 36 tubos 1.5' ' Efeito Z UN 3.00 650,00 1.950 00

Lole 001 16 7555 ToÍtâ 49 tubos 1' UN 5.00 150.00 750.00

Lole 001 11 7549 Tortá 50 Tubos 44mm UN 3.00 533,00 1 599 00

21.999,00TOÍAL

FLa Wãllredo Bnen6udde MoÍaes.'222 CenlÍó
Fone,Far 143)3266 8r00

E ror dranooícra@nsb p. gôv ú
M.sb pr oov br

hnp'/hsb.pÍ 9ov.bÍlponaúranspareno rdrar o or c'a .eleríoôi@n@

0@@r. à$!Édo poí Cênú€do olEb - Núa Saib
Sáóâr. PÍsÊrir! lÀruipa] 955610Em160 - AC SEÂÀSÁ -
S@.lrntcd&h ê S@úr d6.,€ Sr. @du!ó ânnê do

d.: htp]i6ô F gov b.h.,rll,rãisprr.cir,tElbúàL

Diário OÍicial Eletrônico do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
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PREFEITURA t\4UNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
estpoo oo pannruÁ

CHEK LIST

MODALTDADE: pREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

( ) ELErRÔNlCo p,/enESENctAL

N" qZIZdY

ão do Prefeito ara abertura

132

7

I
I Autoriza

NO ESPECIFrêÀçÃo DOC oBs.
1 Capa do processo ()K
2 Ofício da secretaria solicitando t-ft

Prefeito pedrldo abertura do processo cl.
4 Orçamentos (estimativa de preços)

'K5 Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) VK
b Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) l;K

lndicando a Modalidade
Licita Pedido de Parecero ao Jurídico
Parecer Jurídico

UK
10. I Resumo do Edital t,l1
11. i Edital completo lrR

Parecer J urídico (Edital) UK
PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

14
Ulí

15 Publicaçáo Mural de Licitação (TCE) í"(
Documentos de Credenciamento írK

Í ,lÍPropostas de PreÇo

U(Documentos de habilitaÇão
út(Ata de abertura e julgamento

t,tr20 Proposta final das empresas vencedoras
oLicita ão ao JurÍdico Resultado da Licita

Parecer Jurídico Jul amento
-i,K

23 LicitaÇâo ao Prefeito (HomologaÇão)

í24 Homologação do Prefeito

ü
Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico)

UYAta de Registro de Preços
Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal27

28
A Cidade Re ional/ Diário Oficial do Municí to

Se houver aditivo
29 Ofício da secretaria solicitando aditivo
30 Termo aditivo
31 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

12 Pedido de Parecer Jurídico do edital
13

í6
17
í8
í9

1

22

25

zô

r(

Rua Walfredo BittencouÍ dc Moraes no 222. Ccntro. Fone .13. 1266.8100. CEP - 86.2i0-000 Nova Sanla

Bárbar4 Paraná- E-mail- licitâcaotansb Dr.seü - wrvrt.nsb.Dr.gov.br
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ÉÊ3 PREFEITURA I..,4UNICIPAL

I[*I.I ruOVA SANTA BARBARA
,.!:jt'-E- rsrpOo Oo pgnlr,tÁ

TERMo DE ENCERRÂMENTo DE pRocEsso r,rcturóRro
pRrcÃo pRESENCIAL N. 42t2otj

Aos 22 de dezembro de 2017, Iavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial f 4212017, registrado em 17ll0l20l7,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 1 83, que corresponde a este termo.

IE L f,os Santos
Responsável pelo S or de Licitações

Rua Wallredo tsittcncoun de Moracs n" 222. Cenlro. Irone í3. 32 66 I{100 CFP - 86.250-000 No\a SanÍa Illirbara l)araná

I_l-mail - licitrcao 4'nsb.pr.eo\.br ' \\r!rv.nsb.pr gov hr
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Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lêl n'660, de 02 de abril
de 20í3.

PUBLI DO EXTRÂÍO DA T
NTE AO P

OBJEÍO- Registro de píeços para eventual âquisição de emulsáo asíáltica, pedrisco e cal

VALIoAoE DA ATA: De 11112J2017 a 13hU2018.
4ENEFrcÉRra oÂ ÂTA: GUsrAvo azEvEDo ptNTo ÀtE

IPJ sob no 08688131/0001-15
Rua Baráo Anlonina, 302 - CEPt 86210000 - Baino: Centro JalaE nho/PR
RESPONSÁVEL JUR|DICO: Gabne A meida de Jêsus, OAB/PR n' 81.963

ESPECIFI Ào oo oBJETo E pRE OS REGISTRADOS

DE PRE N." í06/20í7 - PM

N" 1220í7 - PI|NSB

ITENS

Lolê Iteír Código da
píofuhíso.úço

06oif o ilo prcduh/sorüço Mâ,c4 io
Fd6

t rútde da
-. nr€Sê

Ou6ntdad6 PE@ unilá,io Píoço lohl

Lole 001 1 7354 Cal hidchda CHlll, sam mm 20kg CAL PRONÍA sAc0 100 00 9.00 900.00

Lole 001 3 2251 Pedisco pa.a m cÍo pavimenlaÇáo LERROVILE M 100 00 75,00 7.500 00

TOTAL 6.400.00

PUBLICÂ TRIMESTRAL DO EXTRAT DAÂ Â
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 15/2017 - PMNSB

OBJETo - Regisko de preços para eventual aquisiçáo dê fogos de artiíício e show pirotécnico

VÀLIDADE 0A ATA: De '1411212017 a 13h212018,
BENEFTCTÁRra DA ATAr p.H, ptccoLr- Focos - ME

CNPJ sob n" 01 142.69210001-75

Âvenrda Arlh!r Thomas, 2430 - CEPi 86066000 - Baiío: Jardim Sabará, Londrina/PR
RESPONsÁvEL JURiDlco: Gabne A íreida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

ESPECIFI DO OBJETO E PRE OS REGISTRÂDOS

ENS

Lob llom Códrgo do
pÍodu!rs6Í@

I)€s.riF do prodh/§€rr/ip li&aEã do

Êdub
1.,úd8d€ de

8Eüh
tuanüd€de Preço unitáÍio PÍeço tobl

50 00Lote 001 1 7545 Foguete 12x1 cx 20,00 1.000.00

Lole 001 2 7546 Foguele Coíes 2' cx 10 00 40,00 400,00

Lote 001 3 7550 Girando 1080.TiÍos UN 300 300,00 900.00

Lore 001 7543 Girandola 468 - TiÍos UN 10 00 150,00 1.500 00

Lote 001 5 7547 Kil30 tubos44rnm UN 320,00 960.00

Lole 001 6 7ü1 Kit36 tbs MolÍeiros de Cores KT 3.00

300

150.00 450,00

Morleiros 3' UN 50.00 35.00 1.750,00Lore 001 1

UN 20,00 70 00 1400,00Lote 001 8 7552 MoÍlêiíos4'

5,00 850 00Lolê 001 I 7553 Morle Íos 5' UN 170.00

270,00 1.350.00Lole 001 10 75Í Modeiros 6' UN 5,00

7U8 Toda 100 tubos 37mÍn UN 3,00 720 00 2.1ô0.00Lote 001 11

Íor1â 200 tlbos 1 ' UN 3,m 750,00 2.250,04Lote 001 12 7y-2
UN 3,00 59Í1,00 1.770 00Lote 001 13 7556 Torla 25 tubôs 2.5'

UN 3,00 320.00 960.00Lote 001 14 7558 Torla 30 tubos 1.5'- Eíeilo leque

3m 650.00 1.S50 00UNLore 001 15 7557

UN 500 150,00 750.00Lole 001 16 7555

Torta 36 tubôs 1 5'- Eíeito Z

Toír 49 tubos 1'

UN 3.00 533,00 1 599 00Lole C01 17 7549 Torta 50 Tubos 4.4mÍn

2r.999,00TOTÂL

DrLrrH o ãssinaoo prr Ceri caa. O,q a !.,r i,iia
Bá.EÍa PÍ.lerru_a Mlndnâl 9:56108i,i0016i1 Áa SEnÁSA

Súa dlen'icidàdê ê qJíá'rtrdá desde que vE-r zad. r,les
do sÍle: htlp]:vúy.lraísoãrond.ônÍrnn mm hÍr.locnel

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Bua:Walkêdo B llencoun de Molaes n'222 - Cenlro

Fone/Fax (43) 3266-8100
E ma diaíool oa!@ nsb.pí. gov. br

ww.nsb pr.gov.bí
www.líanspa renoaparana com. bídoen sb

Edlção N' í í96 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Ouarta.Íelra, t4 de rço de
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ll*ll NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUHICIPAL

Responsáv

-5''i"É',. rst poo oo plRauÁ

TERMO DE JUNTADÂ DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORTO
pnrcÃo pRESENCIAL No 42t2otj

Aos 26 dias do mês de março de 201 8, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial n" 4212017, numeradas do no 184 ao no

186, que corresponde a este termo.

lEkine L Santos
icitaçõesetor L

Rua Walliedo Bittenct)uí de Moraes no l2l. Cenrro. Ijonc Ji. i166.8100, CEP - 86.250-000 No\ a Sânla Bárbarà Paraná

Il-mail licitlcatr « n:b D!.so\ br - \§\\\.nsb pÍ so! br



!97
ÂoÍRtMESTRAL

Nova Sanla Bárbara - PR, 08
ATA DE RE IíTE AO PREGÃO

OBJETO - RegislÍo de prêços para eventual aquisiÉo dê emulsâo asíáltica, pêdrisco e cal,

VÂL|oAoE DA ATA: D€ | 411212017 a 1311212018.
BENEFICI,ÀRIA OAATA: GUSTAVO AZEVEDO PTNTO E
CNPJ sob n". 08.688.131/m01'15
Rua Bârao Antonina, 302 - CEP:86210000- BaiÍo Centro. Jalaizinho/pR
RESPONSÁVEL JURIDICOj Gabriet AlmeidadêJesus, OABPRn. 81.963.

N." í -PX

ESPECIF DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS
ITENS

Lob i.rtóügo do

Éüúbibmáço
._Do8Í@ dogldubÂ8 /tgo - - ilríEa ú

imú.'E
Unhde de

nêdida.
Prêço unilário Píe9o tolal

Lole 001 1 7354 Câlhidíahda CHlll, saco mÍn 20lg CAI PRONTA SACO 100,00 9.00 900 00
Lote 001 3 2251 Pedôsco parà micro pavrmenlaÉo LERROVILE 100,00 75 00 7.500,00

TO]AL 8.100,00

PRES ctal N"45/20í7 - PMNSB

oBJETO - Regislro de preços para evÊntual aquisiçào dê íogos de adiíicio ê show pirotécnico

VALIDÂDE 0A ATA: De í th2!2017 d 1311212018.

BENEFICIÀRIA DA ATA: P.H. PICCOLI. FOGOS. ME

CNPJ sob no. 01.142.6920001-75
Avenida AÍthur Thomas, 24 30 - CEP: 86066tú0 ' Baiíoi JaÍdim Sabará, Londínê/PR
RESPONSÁVEL JURIOEO: GabíielAlmeida dê Jesus, OAB/PR n'81.963.

ESPECIFIC DO OEJEÍO E OS REGISTRADOS

,IENS

OgJETO - Registro da píêços paía êvêntual aquisiÉo do rêcárga de cilindros de oxigônio medicinal.

VÂL|oADE DÂ ATA: DÊ 2A09n017 .27rc9n018.
BENEFICúRN DA ATA: L.G COMERCIO OE GASES LIOÀ- ME

CNPJ sob n". 10.590.049/0001-03
Rua lrineu FerÍa2oli, 106 - CEPi 19900195 - BAIRRO: Vila Emilia, ourinhoíSP
RESPONSÁVEL JUR|DICO: Gabriel Aimerda de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

ESPECIFI OO OBJETO E P REGISÍRADOS

ÂL

N.. í07/2017- PMltSB. REFÍRIMESTRÂL OO EXTRATO DA ATA DE

códoo ô I
F ldublsoNiçol Y-ryT9.,..' $l!í-redo'

.liti+tdi,b:
Unúr€de &

' ntd'da ..
OtJantdde Peço

unitário
PlEço bbl

Lote 001 lUS lFoguete 12x1 cx 50.00 20,00 1.000,00

Lote 001 2 7Y6 lFoguere Cores 2' CX 10,00 400.0040.00

3Lole 001 7550 lcinnoo t08o.l,ot UN 3,00 300,00 900,00

Lole 001 4 7543 lciranaoU 168 - T,ros UN 10.00 150.00 1.500,00

Lote 001 5 7il7 lxit 30 tutos lnmm UN 3,00 320,00 960,00

Lote 001 6 7544 lKit 36 hs MoÍteirosde CoÍes KtÍ 3,00 150,00 450,00

Lote 001 7 7551 lMorterros 3' UN 50.00 35.00 1 750,00

Lote 001 8 1552 lMorterros4' UN 20.00 70,00 1.100 00

Lote 001 I 7553 lMorleios5' UN 5,00 170,00 850.00

Lote 001 10 7554 luorteiros6' UN 500 270,00 1.350,00

/548 ltorta too tubos 3zr. UN 300 720.00 2.160,00Loe 001 11

Lole 001 12 7542 fÍorta 2OO tubos I' UN 300 750 00 2.250.00

Lob m1 13 7556 [foaa ZS uros Z,S' UN 3,00 590 00 1 770,00

14 7558 lTona 30 lubos 1,5'- EÍeilo leque UN 3.00 320,00 s60.mLole 001

UN 3,00 650,00 1.950,00Lote 001 15 7557 ltorta 36 tutos t,S". EÍeito Z

Lote 001 16 7555 ltorta lS tutos t' I.JN 5,00 150,00 750,00

1f 7549 lrona $ Tubos 44mm UN 3.00 533 00 1.599.mLote 001

21.999,00

ITENS

,:tliúil dsr
.liiffib. .

U[irqí€.d€
Írlêúb

ouanlidad€ PÍeço

uniÉíio
PÍe§o tobl'rLol€ có4mdo I

9duh,lswiÇô I ' ' Dqrq€.aO.pca&&nl*..:.,. r.ti:l:,]§a;l.!-ii

70 00 10.500.00Lote Cl01 1 4O8l lRecaíga do or4énio medlonâl êm cjlindÍo de 10m3 LINDE UN 150.00

Lote 001 2 4080 lRecárgâ de oÍrgéno medlonalem ciliodo de 3 m3 LINDE UN 50,00 30,00 1.500,00

12.000,00TOÍAL

EDIÍAL DE HABI
REF: EDITrü DE ToIADA DE PRECOS }f2,2018

A coÍnissáo dê licitaÇão comunicâ aos interessados na execuÉo do oblelo do Edilal de IOMADA DE PREÇOS n" 2/2018, que âpos a análise ê vêíiÍcâção da documenlêÇão

de habilitaÉo, decidiu habilitar as seguinles pÍopglgntes:

N" EMPRESA

CONSTRUÍOR^J GABRIEL LTDA, CNPJ n'85.111 f,44i0001{7

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova santa Bárbara
Rua: Walfíedo Bitiencouíl dê Morâes n" 222 - Cênúo

Fone/Fax. (43) 3266-8100
E{nâil: dranoofroal@nsb.pr.gov.br- Site: ww.nsb.pr.gov.br

ww.tânsparenciaparâna-com.br/doensb

] ooomrro assinaco pcÍ cÊírÍ.àdo oBlldr - NÕv3 sâ,,rá
: Barba.â PEíe:m llu.lopár: 9556r080c0016ú Àc
i SERÂS - Súá ãulenloaàde é ezraÍ{i& coró. qu. $E,r,1.
i at.úa. .b 3{ê t@ia\r.rorÊrÍ{Es!qÀ8.çr$LÚ *.i,1'
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PREFETURA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

TER]VTO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL NO 42I2OI7

Aos 18 dias do mês de juúo de 2018, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial n" 4212017 , numeradas do no 187 ao no

189, que corresponde a este termo.

tEhiw t Santos
Responsável pé o Setor de icitações

Rua Wâlfredo Bittencourt de Morâes no 222, Centro, I.'one 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Dárbara, Paraná

- E-mail licitacaoaíilnsb.Dr.qov.br - $rrrv.nsb.or.qov.br



Nova santa Bárbara - PR, 05 de setembro de 2018 - Diário oficiar Eretrônim - Edição: 13i6rzo1l-l7l ií,9
Lote 080 1 3508 NAS PARA BISTURI NO 11 CX Ci lOO ADVENTIVE cx 2,ú 36,88 73,76
Lote 088 1 1087 IOUIDO DE DAKIN FRASCO C/ 1 LITRO IODONTOSUL FR 2,00 9,62 19,24
Lote 089 1 6471 QU IDO AC Do R tco, óx lDo DE zINCO ôx DO DE

UM IN IO E ÀGUA DEsTtLADA, FRASC o ct 1 0 M L

MAOUIRÁ FR 1,00 í9,85 19,85

Lote 095 1 4838 IDO DE ZINCO Ci 50 GRAT'AS BIODINAMICA UN 4,00 3,46 13,84
Lote 096 1 6903 APEt ARTICULAÇÁO DIJPLA FACE BICOLOR COM 12

LHAS DE 1 OO X 20 MM
PREVEN UN 4,00 10,36

Lote 097
,!

6966 ARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRÁSCO C/ 20 ML
TERIAI- ANTISSEPTICO E ANESTÉSICO

BIODINAMICA UN 4,00 5,23 20,92

Lote 099 1 48/.1 PEDRA POMES PÓ 1OO GRAMAS QUIMIDROL UN 4,00 3,29 13,16
Lote 100 1 48,4.2 RADIOGRAFICA ÂDULIO C/ 150 UNDS FOMA KIT 2,00 107,U 215,68
LotelM 1 6905 rDo DE ztNco DO DE MAG N t0 CARB ONA TO

íLB tsM ur0 E tcA P ES0 LiQU DO 28G cOR 7
CLARO

MAQUIRA cx 1,00 14,44 14,M

Loteí06 1 7202 PORTA AGULIiÂ CASTROVIEJO ABC UN 6,m 249,73 1.498,38
Lote í08 1 3376 RESINA FOTO RESTAURÂDOR COR A1 EMBALAGEM

4 GRAMAS
BIODINAMICA UN 4,00 17,59 70,36

Lote 109 1 RESINA FOTO RESTAURAOOR COR A 3 EMBALAGEM
CONTENDO 4 GRAMAS

BIODINAMICA UN 10,00 11,89 í 18,90

Lole 110 1 3372 INÁ FOTO RESTAURÂDOR COR A 3,5 EMBALAGEM
ONTENDO 4 GRAMAS

BIODINAMICA UN 8,00 11,89 95,12

Lote 111 1 3377 RESINA FOTO RESTAURADOR COR A2 EMBALAGEM
CONTENDO 4 GRAMAS

BIODINAMICA UN 4,00 20,63 82,52

Lote 112

Lore-llt

1 3409 E LANTE DE SULCOS E CICATR|CULAS
TOPOLIMEREÁVEL LíQUDO FRASCO Ci 5 ML

BIODINAMICA UN 4,00 27,69 110,76

1 72M ISTEMAADESIVO COM FLUOR PARA ESMALTE E
NTINA FOTOPOLIMERZ FRASCO COM 4 ML

BIODINAMICA UN 6,00 11,49 68,94

Lote '119 1 485í AÇA DE BORRACHA PARA CONTRA
ARA PROFILAXIA DENTAL

GULO UTILIZADA PREVEN UN 4,00 1,34 5,36

Lote 12í 1 5663 IESOURA ÍRtS CURVA 1't,5 cm, em aço inox CASSIFLEX UN 4,00 14,03 56,12
Lote 126 1 7205 TIRÂS DE LIXAS DE AÇOABRASIVA METALICAS PARA

AMALGAMA 6 MM C/ 12 UNID
DIAIíENTEC cx 3,00 5,22 15,66

79,08

il.o 106/20't7 -TRIÍ{ESTRAL DO trÍRAT DA ATA ENTE AO PR PRESEI'ICIAL NODE

oBJETo - Registro de prcços pâra êventual aquisiçâo dê emulsáo asíáltica, pedrisco e cal

VÂL|DÂDE DA ATA: De 141121201? a 1311212018.

BENEFICÁRÁ DA ATA: GUSTAVO AZEVEDO PINTO i/tE
CNPJ sob no. 08.688.131i0001-í 5
Rua Barão Antonina, 302 - CEP: 86210000 - Baino: CenfD, Jataizinho/PR
RESPONSÁVEL JURIDICO: GabielAlmeida dê Jesus, OAB/PR n'8't.963.

ESPECIF DO OBJETO E P REGISTRÂDOS

Lote 001 1 7354 Calhidratâda CHlll, sam com 20kg CAL PRONTA sAco '100,00 9,00 900,00

Lote 001 3 2251 Peddsco paÍa micro paümentâÉo TERROVILE M! '100,00 75,00 7.500,00

8.400,00TOTAL

PUBL

oBJETo - RegistÍo de preços para eventual aquisiÉo de fogos de artilÍcio ê show piÍotécnico.

VALIDÂDE DA ATA: De'14112Í2017 a 131'12J20'18.

BENEFICúRA DA ATA: P.H. PICCOLI . FOGOS . ME

CNPJ sob n". 01.142.6920001-75
Avenida ArthurThomas, 2430 - CEP; 86066000 - Baino:Jardim Sâbará, LondrinaiPR

RESPONSÁVEL JURíDICO: GabriêlAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.
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