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OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventuaÍmente
Iocados para uso da Administração pública Municipal.

DATA DA ABERTURA: Dia 08/05/2019, às 14h00min.

Processo Administrativo n.o 2Bt2O1g

DOTA Ão:

Rua WalfÍedo Bittencourl de Moraes, 222,f e|êlone - 43.3266-8í00 - C.N.P.J N " 95.561.080/0001-60

E-mail: ticiracaol,, nsb.pr.r.ro!.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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DoTAÇÔES
Exercici
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Naturbza da
despÇsa

Grupo da fonte

2019 150 02.00 1 .04. 1 22.0020.2002 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 370 03.o0 1 .o4.1 22.0060 2006 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 510 04.001.06. 1 25 0065.2007 0 3.3 90 39.00.00 Do Exercício
2019 690 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 0 3390390000 Do Exercício

05.00í . í 5.122.0070.2009 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019 700
2019 710 05.001 15 122.0070.2009 510 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Do Exercício2019 720 05.001 15.í22.0070.2009 5í1 3.3 90 39.00 00

512 3 3.90.39.00.00 Do Exercício2019 730 05 001. 1 5. 1 22.0070.2009
880 05.00í. 1 5.452.0120j002 0 3 3 90 39.00.00 Do Exercício2019

2019 1590 06.002. 1 2.361 .0210 2016 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
Do Exercício2019 1600 06 002 12 361 0210.2016 103 3.3.90.39.00.00

104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019 1610 06.002 12 361.0210.2016
06.002. 1 2.361 .0210 2016 107 3 3.90.39.00.00 Do Exercício2019 1620

2019 1645 06 002 12 361 0210.2016 121 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1900 06.003. 1 2.36í.0250.2018 102 3 3 90 39 00.00 Do Exercício

0 3 3 90.39.00.00 Do Exercício2019 2140 06 004. 1 2.365.0270.2020
2150 06.004 12 365 0270.2020 í03 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019

Do Exercício2019 2160 06.004.1 2 365.0270.2020 104 3 3.90.39.00.00
0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019 2610 08.001 1 0.301.0320.2025

2019 2620 08.001. í 0.301.0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
Do Exercício2019 2630 08.00'1. 1 0.301.0320.2025 324 3.3.90.39.00.00

325 3 3 90.39.00 00 Do Exercício2019 2640 08 001. 1 0.301.0320.2025
2650 08.001. 1 0 301 0320.202s 326 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019

2019 2660 08.001 . 1 0.301 0320.2025 327 3 3 90.39.00.00 Do Exercício
494 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio2019 2800 08. 002. 1 0.301 . 0340.2027

2870 08.002. 1 0.301.0350 2028 494 3 3.90.39 00.00 Do Exercício2019
2019 2925 08 002 10 30í 0360.2029 498 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 2980 08.002. 1 0.304.0370 2030 494 3 3.90 39 00 00 Do Exercício
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VALOR MAXIMO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Rua Walíredo Bittencourt de lüoraes, 222,f ehvfone ' 43 3266-8100 - C.N.P.J N." 95.561.080/0001-60

2019 3070 09.001 .08.244.0380.2031 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3290 09.o02.08.244.0400.2033 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 3300 09.002.08 244.0400.2033 705 3 3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 3320 09.oo2. 08.24 4.0400. 2033 727 3 3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 3330 09.oo2.08.244.0400.2033 741 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3530 09 003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.s9.00.00 Do Exercício

E-mail: licirec,ro, r rsl u.oor.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA N/UNICIPAL

ESTADO DO FARANÁ

CORRESPONDÊNCN INTERNA N" 039/2019

Nova Santa Bárbara, 08 de Abril de 2019.

DE - SECRETARTA DE OBRAS, TRABALHO E GERAçAO DE
EMPREGOS

PARA:LlC|TAçÃO

Mediante a autorização desta secretaria venho por meio desta, solicitar o
credenciamento de empresa de pintura a serem executados em todos os imóveis
próprios ou locados pelo município totalizando um valor de R$ 60.000,00 reais,
sendo a empresa vencedora que ofertar o maior desconto em relação à tabela
oficial do Paraná EdiÍicações para todas as secretarias do município.
Ressalto que o serviços está sendo solicitado novamente em Âzáo do Pregão
Presencial n" 1212019, ter sido deserto.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

oberto Godoy
Secretaria de O rabalho e geração de Empregos

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

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0810412019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, solicitando a
prestaÇão de serviços de pintura dos imóveis próprios ou locados pela
AdministraÇão, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a
abertura de procedimento licitatório, há vista que o Pregão Presencial n" 1212019 foi
deserto.

Sendo o que se apresênta para o momento

Atenciosamente,

tl,

,,h^

tl'
Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 13. 3266.8100. I - 86.250-000
Nova Santa Bár bara. Paraná
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, OB l04 I 2019 .

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual prestaçâo de serviços de
pintura dos imóveis próprios ou locados pela Administração.

Senhorita Contadora

Tem esta, hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para eventual prestaçáo de serviços
de pintura dos imóveis próprios ou locados pela AdministraÇão, conforme
solicitação do Sr. José Roberto Godoy, Secretário de Obras, do Trabalho e
Geração de Emprego, num valor previsto de RS 60.000,00 (sessenta mi1
reais), para um período de 12 (doze) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine na Ludltk os SaTrtos
Setor de Licitações

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n" 212, Centro, I 43. 3266.8100, 
= 

- 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails licitacaoânsb.pr.qov.br - urvw.nsb.pr.gov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcIa txrnnr,{Á.

Em atençâo à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 08/04/2019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para eventual prestação de serviços de pintura dos
imóveis próprios ou locados pela Administração, conlorme solicitação do Sr. José Roberto
Codoy, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, num valor previsto de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04. 122.0020.2002 Manutenção do Gabinete do PreÍ'eito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Sen,iços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150

03 - Secretaria de Administração:
001 - Secretana de Administraçào:
04 .122.0060 .2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
i.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 370.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 510.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
I 5.122.0070.2009 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de

Emprego:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 690; 700: 710:
720l.730:
15.452.0120.1002 Construção e Revitalização das Praças do Município:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 880;

06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.021,0.2016 Manutenção do Departamento Municipal de Educação e

Escolas;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 1590; 1600; 1610;

1620 1645;
003 -Ensino Fundamental - FLINDEB:
12.361 .0250.2018 Manutençào do Ensino Fundamenlal FLINDEB;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1900:
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro:
12.365.027 0.2020 Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro:
3.3.90.39.00.00 - Outros Sen,iços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2140; 2150: 2160:

08 - Secretaria Municipal de Saúder

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 4i. 3266.8100, 
= 

- 86.250-000 Nova Santa Bárbara
Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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001 Fundo Municipal de Saúde;
I 0.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 2610;2620;2630:
2640;2650:.2660;
002 Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS:
10.301 .0340.2027 Bloco de Atenção Básica PAB Fixo;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2800r
10.30,l .0350.2028 - Bloco de Atençâo Básica - PAB Variável;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic a;2870;
10.301 .03 60.2029 - Bloco de Assistência Farnracêutica;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2925;
10.304.03 70.203 0 Bloco de Vigilância em Saúde;

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

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.03 80.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: 3070:
002 - Fundo Municipal de Assistência Social:
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Sen'iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3290; 3300; 3320;
33 30:
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08 .243 .0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3530.

Sendo o que se apresenta para o momenlo

Nova Santa Bárbara, 0810412019.

Atencioz*
/

Lnurim ${So ü*pot,tza
Contadora/CRC 04 0961o-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro. I 4i. 3266.8100, l'a - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - Q - www.nsb,pr.qev.b!
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NOVA SANTA BARBARA .-; .-l ..t

coRRESPoNDÊrucn trureRHl

De: Setor de Licitaçôes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0810412019

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. José Roberto Godoy, Secretário
de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, solicitando o registro de preços para
eventual prestação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou locados pela
Administração, num valor máximo previsto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e
inÍormado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0020.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica, 150

03 - Sêcretaria de Administraçáo;
001 - Secretaria de AdministraÇão;
04j22.0060.2006 - Manutenção da Secrêtaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de SeguranÇa Pública;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 510.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego,
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria lvlunicipal de Obras, do Trabalho e Geração
de Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica, 690; 700; 710;
72O;730
15.452.0120.1002 - ConstruÇáo e RevitalizaÇão das Praças do Município;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 880;

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura,
002 -Departamento Municipal de Educação ê Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; í 590; 1600;
1610; 1620; í645;
003 -Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB,
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 1900;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;

Rua Wallredo Bittencouft de Moraes n'212, Centro, I 43. 3266.8100, l: - 86.150-000 Nova Santa BárbaÍa,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br .pr.gov. br
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NOVA SANTA BARBARA

12.365.O27 0.2020 - ManutenÇáo do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2140; 2150;
2160;

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Í\ilanutenÇão do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2610;2620;
2630; 2640: 2650; 2660;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.3O1.0340.2027 - Bloco de AtenÇão Básica - PAB Fixo;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2800;
10.301 .0350.2028 - Bloco de AtenÇão Básica - PAB Variável;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2870;
í 0.301 .0360.2029 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2925;
10.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pêssoa Jurídica; 2980.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria t\/unicipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria lvlunicipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3070;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.O4OO.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3290; 3300;
3320; 3330;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.2035 - [\tlanutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3530.

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 do Santosa

Setor de Licitações

Rua Walfiedo BittencourÍ de Moraes n'222. Centro. I 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - .E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr gpv=[



NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

PARECER JURíDICO N9 056/2019

Assunto: Registro de Preço para contratação de serviços de pintura dos

imóveis próprios e eventualmente locados para uso da Administração

Pública Municípal.

Solicitante: Setor de Licitação.

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para contratação de serviços de

pintura dos imóveis próprÍos e eventualmente locados para uso da

Administração Pública Municipal.

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

contÍatação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituíção da República Federativa do

Brasil de L988 no art. 37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.

O Decreto ns 7.892, que trata do Registro de Preço, assim prevê: em seu

art. Ls - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando

efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Já a Lei 10.520102, que instituiu o pregão como modalidade de licitação

para aquisição de bens e serviços comuns, previu em seu art. 11, a utilização

do registro de preços, desde que os entes fizessem tal prescrição em

regulamento específico, o que é feito, de maneira geral, por decreto.

Art. 11. As compros e contratoções de bens e serviços comuns, no ômbito

da Uniõo, dos Estodos, do Distrito Federal e dos Municípios, quando

efetuodos pelo sistema de registro de preços previsto no ort. 75 da Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotor o modalidode de pregõo,

co nfo rme re g u lo m e nto espe cífico.

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.931/01, sofreu alteraÇão em

seu art. 3', passando a vigorar da seguinte maneira:

Art.3s A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos

8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redaçâo dada pelo Decreto ne

4.342, de23.8.2002\.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair ínúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

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

comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos
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preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo

decisão à autoridade su perior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 15 de abril de 20L9

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Ju rídica

a convenrencra e

encaminhamento e

n^\--./ L \^r 0-
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 6l04l2ote

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitaçáo para as

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÁO PRESENCI AL n" 16120-19, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contratação de serviços de
pintura dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da
Administração Pública Municipal, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de OBlOSl2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 21 112/2OOO e demais
legislações pertinentes.

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

1

Kondo
Pr ito Municipal

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

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1610412019

Prezada Senhora,

Solicito anáilse jurídica do edital e minuta da ata da registro de
preços do Pregão Presencial n" 16/2019, cujo objeto é o registro de preços para
eventual contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmente
locados para uso da Administração Pública Municipal, 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 ditk d Santos
Setor de Licitaçoes

Rua Walliedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbam,
Paraná - E - E-mails licitacao[Dnsb.pr.qov.br - slu.nsb.pr.gov.br

I
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Nova Santa Bárbara, 18 de abril de 2019.

Processo Ad mi n istrativo np 028 / 2019

Pregão Presencial ns 016/2019

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de

pintura dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da

Administração Pública Municipal.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO NE O6LI2O19

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

licitatório Pregão Presencial ns 016/2019, o qual tem por objeto registro de

preços Eventual Contratação de Serviço de Pintura dos lmóveis Próprios ou

Eventualmente Locados para Uso da Administração Pública Municipal.

O pregão e regido pela Lei ns 7O.52O|2OO2, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.45O/2O05 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidíariamente, a Lei nq 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns 70.520/2002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigêncías de habilitação, os critérios de
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aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificâções que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem

a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

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

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem

licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,

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

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

e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

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

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

Administração.

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

volume, a minuta do edital seguiu até o presente momento as prescrições

da legislação em vigor, em especial da Lei ns LO.520/2002, do Decreto ne

3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularídade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus

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

único do art. 38 da Lei ns 8.656/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles

de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada

pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração

Direta Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Cdrmen Cortez Wilcken

Procuradoria J u ríd ica

A.-v
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AVISO DE LTCTTAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 1612019

Processo Administrativo n.o 2812019

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
seruiços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmente
locados para uso da Administração Pública Municipal.

Tipo: Menor Preço, maior percentual de desconto por lote.

Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min. do dia
08/05/20í9.

lnicio do Pregão: Dia 08/0512019, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

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

Nova Santa Bárbara, 1810412019.

in

Marc nio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2018
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PREGAO PRESENCIAL NO 16/2019. SRP
Processo Administrativo n.' 2812019

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de 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 de Retirada do Edital êximê êstê Prêgoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame li itatório.

Mar o An b de Assis Nunes
regoerro

aria n' 080/2018

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Íl 43. 3266.8 100, i< - 86.250-000
Nova Sanla Bárbara, Paraná - -tr - E-mail lic itacao@nsb.Dr'.gov.br - u rvrv. nsb. Dr. gov.br
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pnecÃo PRESENcTAL N" 16/2019 - sRP
Processo Administrativo n.' 2812019

Objeto: Registro de preços para eventual contÍatação de serviços de pintura dos
imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da Administração Pública
Municipal.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de LicitaÇão e
deseja ser informada de qualquer alteraÇão pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

, aos I t2015

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100. = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-rnail - lic itacao@nsb.pr.gor.br - r,'urr'. nsb. or.gor'.br
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pnecÃo PRESENcIAL No 16/2019 - sRP

2Z

Processo Administrativo n." 281201 I

ItctracÃo ExcLUStvA pARA MtcRoEMpRE SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEIVIPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC'147 I2O14I.

ABERTURA DA LtctrAçÃo

Abertura: Dia 08/05/20í9, às í4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 08/05/2019.

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

Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO obtido através da aplicação do
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a Tabela OÍicial do Paraná Edificações,
destinado ao recebimento de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para

eventual contratação dos itens relacionados no ANEXO l: Contratação de serviços de
pintura dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da Administração
Pública Municipal, em coníormidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"
8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal no 04112009 e, no que couber,
na Ler Federal n." 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. pr.q ov.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.or.oov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

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

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 08/05/2019, às'l4h00min, no

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

Moraes, n' 222, Batto Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

1. DAS COND|ÇOES DE PARTTCTPAÇÃO
1 . í . 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

3

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 ,13. 3266.8100, -.r, - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-rnail licitacao nsb. T l-
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respectivos atos constitutivos;

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

'1.2. 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 Administraçáo Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob íalência, 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. í. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação
de serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da
Administração Pública Municipal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o

presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realtzar

licitação especíírca para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade

de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei

no 8.666/93 e suas posteriores alteraçóes.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.í. As despesas decorrenles desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
or amentária
DOTAÇÓES

Grupo da fonteConta
da
despes
â

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Exercíci
oda
despes
a

Do Exercício150 02.00 1 .04. 1 22.OO20.2002 0 3 3.90.39.00 002019
Do Exercícro2019 370 03.o01 .o4. 1 22.0060.2006 0 3.3.90.39.00.00

0 3 3.90 39 00.00 Do Exercício2019 5'10 04.001.06. 1 25.0065.2007
690 05.00í. 1 5. 1 22.007 0.2009 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019

Do Exercício2019 700 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 504 3.3.90.39.00.00
510 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio2019 710 05.00'1. 1 5. 1 22.0070.2009

720 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 511 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019
Do Exercício2019 730 05.001 .15. í 22.0070.2009 3.3.90.39.00.00

0 3390390000 Do Exercício2019 880 05.001. 1 5.452.0120.1002
1590 06.002. í 2.361 .0210.2016 0 3 3.90.39.00.00 Do ExercÍcio2019

Do Exercício2019 1600 06.002.í 2.361.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019 1610 06.002.í2 361 0210.2016 104

4
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2019 1620 06.002.12.361.0210.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 1645 06.002.1 2.361 0210.2016 121 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 1900 06.003.1 2.361.0250.2018 102 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 2140 06. 004. 1 2. 365 027 0.2020 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2150 06 004. í 2.365.0270.2020 103 3.3.90.39 00.00 Do Exercício
2019 2160 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 104 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 2610 08.001. 1 0.301.0320.2025 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2019 2620 08.00í . í 0.301 0320.2025 JUJ 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2630 08.001 . í 0.301.0320.2025 324 3 3.90 39 00 00 Do Exercício
2019 2640 08.001. 1 0.301.0320.2025 325 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 2650 08 001. 1 0 301.0320.202s 326 3 3 90 39 00.00 Do Exercício

2019 2660 08.001. 1 0.301 .0320.2025 327 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

2019 2800 08. 002. 1 0.301 . 0340.2027 494 3 3 90 39.00 00 Do Exercício

2019 2870 08.002. 1 0.30í .0350.2028 494 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 2925 08 002 10 30í 0360.2029 498 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 2980 08.002. 1 0.304.0370.2030 494 3 3 90 39.00.00 Do Exercício

2019 3070 09 001.08.244 0380.203í 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
,ní o 3290 09 002.08.244 0400.2033 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2019 3300 09.002.08.244.0400.2033 705 3390390000 Do Exercício

2019 3320 09.002.08.244.0400. 2033 727 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2019 3330 09.002.08.244.0400 2033 741 3.3.90.39.00 00 Do Exercício

2019 3530 09.003.08.243.0430.2035 0 3 3 90.39 00.00 Do Exercício

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnaÇões ao presente edital poderão ser Íeitas até 2 (dois) dias úteis anterior à

data fixada paÍa a rcalizaçáo da sessão pública do pregáo, 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 PreÍeitura Municipal de Nova Santa

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

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:

hcitacao nsb ov. br
4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre â petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaÇões interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data paÍa a Íealizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAçAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1. Esta licitacão é exclusiva oara participa cão de Microemoresas (ME). Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e/ou MicroemDreêndedor lndividual (MEl), oualificadas como tais
nos termos do artiqo 3o da Lei Comolementar n.o í 2312006. com as alteracões da Lei
Complementar n." 147 12014.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes

5
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da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou 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 trala o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complêmentar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Çujo titular ou sócio participe com mais de í0% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneíiciada 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 í23
de í4 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
Íins 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 corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 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 anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por açôes,

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 DE 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 Pa'aná, até às 13h30min, do dia 08/05/20í9, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gor'.br - ur.rv.nsb.Dr.qov.br
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6.2. Não será aceito. em oualouer hioótese . a participação de licitante retardatário,
considerado este. aquele oue apresentar os envelooes após o horário estabelecido
Dara a entreqa dos mesmos, comprovado Dor meio do protocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a íormulaÇão de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao cerlame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de frrma, ou TERMO DE

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

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o ATO
CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR E SUAS
ALTERAÇÕES, ou consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, devidamentê âutenticados para verificaÇão dos poderes do

outorgante.
'7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não

-'t

x

ENVELOPE N" 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENOEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'16/20í9 - SRP
ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" í6/20í9. SRP

7.4. Caso o Licitante tenha Dreenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidedê de apresentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

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

apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua idêntidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

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

7.8. A não apresentaçáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassiíicação da sua proposta no

7
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presente certame. Contudo, venficadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
náo poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na
sessão do pregáo, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro a
DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO, CONfOTMC

modelo do ANEXO lll do presente Edital.

7.9.1. 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
constante do ANEXO lll.

7.9.2. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da suâ proposta.

7.1 0. Conforme previslos na Lei Complementar no 1 23106, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condiÇão, através do seguinte documento: \./
a) Certidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial; 4
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de 4,
pequeno porte, conforme modelo do ANEXO lX do presente Edital.

7.í1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

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

no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. A Proposta de Desconto Percentual (Anexo ll), deverá ser impressa e digitalizada ou

datilografada, sem rasuras e entrelinhas, contendo o percentual de desconto oÍertado
sobre a Tabela Oficial do Paraná Edificaçóes e obrigatoriamente entregue dentro do

ENVELOPE 0í - PROPOSTA, constando:

a) ldentiÍicaÇáo da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ),

b) Número e modalidade da Licitação,

c) Desconto ofertado, expresso em percentual, não inferior a 5% (cinco por cento), com no

máximo, duas casas decimais após a virgula;

d) PÂzo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

e) Prczo de prestaÇão dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da soltcitação

emitida pelo MunicÍpio;
f) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
g) Data e assinatura do proponente.

8.2. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: P,azo de execuçáo;
Forma de Pagamento. A Preíeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo llcitante,

através de diligências ou vistorias rn /oco. No preÇo proposto deverão estar inclusos osg

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, = - 86.250-000
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encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, o lucro bruto da licitante e os
demais custos mencionados nas EspecificaÇóes, constantes do ANEXO l, necessários para
prestação dos serviços Iicitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAÇÃO
9. 1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionedos para habilitação (item í0), origineis 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 aceitaçáo fica condicionada à verificaçáo
da autenticidade pela lnternet ou junlo ao órgáo emissor.
9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela execução dos serviÇos com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da malriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela execuÇão dos serviços for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta
9.3. Prazo de validade dos documentosl
9.3.í. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a date da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITAÇÃO:
10.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.í. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇâo 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 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
10.1 .2. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentaçáo de Certidáo 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
tvlunicipais da sede da proponente, mediante apresentaÇão de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitânte na forma da lei;

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

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

Caixa Econômica Federal - CEF.
10.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscriçáo e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
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10.1 .6. Prova de inexistência de débrtos rnadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positrva com Efeito de Negativa (CNDT),/
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de ío de maio de 1943.

1 0.2. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
10.2.í. Documento declarando que o licitantê cumpre o drsposto no inciso XXX|ll do at1.7" -
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 lV.

10.2.2. 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 V.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.4. DeclaÍação de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo /
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
'10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) etestado fornecido pot ,/
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanlo ao objeto da presente licitação. Náo
serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

10.4. PARA COMPROVAÇAO DA QUALTFTCAÇAO ECONOMTCO-FTNANCETRA:
10.4.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de Íalências e concordatas, expedida
pelo cartóno distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa.

10.5. Os documentos de habilltaÇão poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópra autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de

rmprensa oficial ou impresso de sítios oficiars do órgão emissor.

10.6. As certidões e/ou certifrcados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou íotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio

correspondente.

10.7. As declaraçóes emitidas pela licitante deverão sêr apresentadas no original e ser
firmadas 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.

Nova Santa Bárbara. Paraná - I - E-rna il - licitacaoú) nsb.or'.sov.bl - rvrvrv.nsb f ov.br'
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10.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

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

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

10.9.2. A não-regularizaçáo da documentaÇão, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicaÇáo das sanÇões previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada

a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.í0. Para certidôes emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será

considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas

emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitaçáo.

10.11. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata

de Registro de Preços.

11. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
'1 1 . í . No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes

PROPOSTA e HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dra, 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.

11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltêm
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaraçáo de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 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.

1í.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

í1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
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ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais

1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá tambem ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope tl'Z - XAgtltfaÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos paru a auloÍização de fornecimento.

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

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

11.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de maior
desconto e os das ofertas com preÇos até 5% (cinco por cento) inferiores àquela poderão
fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.í0. Náo havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem í1.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que se1am os descontos oferecidos.

1 1 .'l 1 . Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à
proposta de menor preço (Maior Percentual de Desconto);

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoerro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
desconto apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

í í .1 3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. EnceÍada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do maior desconto
ofertado.
11.15. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço (Maior Percentual de Desconto)
ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de
"HABILITAçÃO" do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificaçáo do
atendimento das condiçôes de habilitação fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e item íO - DA HABILITAÇÂO, deste Edital.

1 I . 16. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitaçâo do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

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

t2
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vencedor

1 '1 .17. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preÇo (maior percentual de desconto) vier a ser desclassificada ou inabilitada, o

Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes.

11. 18. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 'Í0.9 deste edital.

1 1 .19. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaÇão previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.20. Serão inabilitados os licitantes que náo apresentarem a documentação em situaÇão
regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 1O - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

1'1.21. No prazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os descontos devidamente
aiustados.

11.22. PodeÍá 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.

11.23. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úters 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 sessáo.

11.24. 
^ 

licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não maniíestar a intenÇão de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

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

11.26. Oa Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

12. DA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAÇAO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO
obtido através da aplicação do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a Tabela
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Oficial do Paraná Edificaçóes, desde que atendidas às exigências de habilitação e

especificaçóes constantes deste Edital.

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

12.3. Após a declaraÇão dos classificados e náo havendo manifestação dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o obJeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposiçáo de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Preferto Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. 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 razôes 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 contrarrazóes 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 serão conhecidos nos

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao(Ansb. 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.
13.3.1 . O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrôntco do

Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site

www. nsb. pr.qov.br.

13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edrtal e na minuta da Ata de Registro de

Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úters a partir da data da inttmação.

14. DO REGTSTRO DE PREÇOS
14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicaÇáo do objeto pela autondade
competente, será eíetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO X) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de

14
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14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatórro, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, 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 facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo a execução dos serviços nas condições previstas neste edital
e seus anexos.

'14.3. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizaé pelo recebimento pelo
fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

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

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

í4.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar dê forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preÇo. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, 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 pêlo licitante à época da realizaÇão destê
certame licitatório.

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

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trámite do processo de revisão de preços.

15. DA VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel 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
í6.1. 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 í993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;

l5
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c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços

16.2. se o classificado para o item náo apresentar situaçáo 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, rnclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuizo da
aplicação das sanÇões cabíveis previstas neste Edital.

17. OO PRAZO DE EXECUÇAO

17.1. O Vazo para início da prestaÇão de servrço será de até 02 (dois) dias a partir da
solicitação emúida pelo Município.

í8. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO OOS SERVTÇOS

18.1. No município de Nova Santa Bárbara, nos locais a serem indicados pela Prefeitura.

í9. DO PAGAMENTO
19. 1 . Em até 30 (trinta) dias após a prestaçâo dos serviços, mediante apresentaÇão da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradorra-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a lodos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a",

"b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Ler Federal n.o 8.21211991 , às contribuições
rnstituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

í9.2. 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 efetivaÇâo do pagamento.

19.3. A Preíeitura 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.
19.4. Nenhum pagamento será eíetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a rea.Justamento de preços ou a
correção monetária.

20. DO VALOR
20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
conforme Anexo l- Termo de ReÍerência, podendo ser aditado de acordo com o previsto

no Art. 65 da lei 8.666/93.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os í.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, soírer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
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causados à AdministraÇão da Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
l- Impedimento 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 - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contrater com a Administraçáo Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.
21.2. A aplicaçâo das penalidades ocorrerá após a defesa previa do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimaÇão do ato.
21 .3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motrvo de força maior.
21.4. O descumprimento total ou parcial das obrrgações 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 acarretar,
isolada ou cum ulativamente, as seguintes sanÇões:
| - Advertência;
ll - Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado totel 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 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

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

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

comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de hcitação e de fornecer à Administração

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

21.5. Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
2í.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação

de outras, previstas em Lei, inclusrve responsabilização do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

22. DAS DTSPOSTÇOES FTNATS

22.1. Nenhuma indenizaÇão será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

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

edrtal, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercícto dos

direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
t7
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inclurr-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Sô se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 22.4 em dia de expediente
normal na Adminrstração da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de íax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamaÇão ou
indenizaçáo, 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.

23. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
23.í. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll- Modelo de proposta de desconto percentual;

23.3. ANEXO lll - Modelo de Declaração (Pleno atendimento âos requisitos de habilitaÇão);

23.4. ANEXO lV - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaraçáo de Fatos lmpeditivos;
23.7. ANEXO Vll - Modelo de Credenciamento.
23.8. ANEXO Vlll - Modelo DeclaraÇão de Não Parentesco;
23.9. ANEXO lX - Modelo Declaraçáo comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte;

23.10. ANEXO X - Modelo de Ata de Registro de PreÇos;

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

oriundas desta licitação. 
t

Nova Santa Bárbara, 1810412019

ic Kondo
ito Municipal

Marc nt de Assis Nunes
Piegoerro

P rt a n" 080/2018

tr[J
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Lúcio A
Secretário

rto dos Reis
e Administração
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da Silva

Secretária Municipal de EducaÇão, Esporte e Cultura

Mic Soares de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

,,..(1o,,,'/ ( b^ -bGi4le Rodrigues da Costa Kondo
Secretâria Municipal de Assistência Social

Ricardo Takeo Hamada
Assessor Técnico de Engenharia
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ANEXO I

TERMo oe RereRÊNcn

í. Do Objeto e Valor Máximo

1.1 A presente licitação tem por objeto o Regrstro de Preços para eventual contratação de
serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da
Administração Pública Municipal, conforme especificaÇões e quantítativos abaixo
relacionados.
í.2 O valor máximo global e de - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

Obs. O desconto será aplicado sobre a Tabela OÍicial do Paraná Edificaçôes.

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
2.1 . O prazo para início da prestaÇão de serviço será de até 02 (dois) dias a partir da
solicitação emitida pelo Municipio.

3. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. No município de Nova Santa Bárbara, nos locais a serem indicados pela Prefeitura.

4. TNFORMAÇOES ADtCIONAIS
4.1 Oo pazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

Itom Código
do

produto/
serviço

Nomê do prodúto/serviço Pêrcêntual
mÍnimo de

desconto (%)

Recurso máximo
a seÍ utilizado'

pelo período de
í2 (doze) meses

60.000,001 7817 Prestação de serviÇos de pintura dos
imóveis próprios ou locados pela
Administração Municipal

5%

Nova Santa Bárbara. Paraná- E-E-mail - lic itacaorânsb.pr.sor, .bt - ll b t r.br'
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

Pregão Presencial No '16/20í I

Registro de Preços para eventual contratação de serviÇos de pintura dos imóveis próprios

ou eventualmente locados para uso da Administração Pública Municipal, conforme
especificações constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital Pregão Presencial No

1612019, nas quantidades e especificações abaixo definidas:

O percentual de desconto ofertado será aplicado sobre a Tabela Oficial do Paraná
Edificações.

- Prazo de validade da proposta (náo inferior a 60 dias corridos, caso náo seja indicado, será

considerada 60 dias corridos);
- Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da assinatura do

contrato;
- Prazo de pagamento em até 30 dias após a prestação dos serviÇos;

- Declaramos que, na taxa administrativa proposta estáo incluídos todos os custos que se

fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços objeto desta proposta.

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condiÇões estabelecidas no edital

e seus anexos.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Itom Gódigo
do

produto/
serviço

Nome do produto-Iserviço Percentual de
de.sconto

ofertâdo (79)

Recurso máximo
a sêr utilizado

pelo periodo de
í2 (doze) meses

1 7817 PrestaÇão de serviços de pintura dos
imóveis próprios ou locados pela
Administração Municipal

lnformar o
desconto em

percentual (%),
não inÍerior a

5%

60 000,00

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - Iic itacao@nsb,pr'.sor'.br' - rru rr'.nsb or'.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Oeclaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO ilt

oecunaçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros oe xnaruraçÃo

Pregão Presencial No 16/201 9 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no or intermedio 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
Rêprêsêntante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoâ.nsb.pr.g
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PAPEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IV

DECLARAÇÃo QUANTo Ao cUMPRIMENTo AS NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No í 6/20í 9 - 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 Leí Federal no 8.666, de 21 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 quatorze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

inscrita no CNPJ sob no

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail lic itacao(ànsb.ptgpt-bt - 't|tr tr.nsb r or'.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial N' í 6/2019 - SRP

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

CNPJ sob no . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N" í 6/20í 9 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.g or'.br
Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 221. Centro, I 43. 3266.8100. .. - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DEcLARAÇÃo DE FAToS IMPEDITIVoS

Pregão Presencial No l6/2019 - 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 16/2019 - 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

ê,t

Nova Santa Bárbara, Paraná - 9. - E-mail lic itacao@nsb.pr'.gor'.br - u u'rv.n sb. Dr.qov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresenteda fora do envelope)

ANEXO Vil

TERMO OE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No '16/20'19 - SRP

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

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

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No'16/20í9 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou
eventualmente locados para uso da Administração Pública Municipal, podendo formular
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive rnterpor 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;

e C.P.F. no

Nova Santa Brirbara. Paraná - -E 
- E-rnail- Iic itacaor?nsb r ov.br - st'rv.ns ov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃo DE NÃo PARENTESco

Pregão Presencial No 16/20í9 - SRP

_(nome da empresa)_, inscrita 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 participaÇão no processo licitatório Pregão Presencial No 16/20í9, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 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 Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

16

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

ANEXO IX

oecunaÇÃo coMPRoBAToRIA DE ENQUADRAMENTo coMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" '16/201 9

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

2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte

ou Microempresa), bem como não está incluída nas hrpóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 1 23, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Em presa
Representantê Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-ma i I - lic itacaoír)nsb. pr. gor'. br - rvrvl.nsb f ov.br
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ANEXO X

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 16/2019 - PMNSB

O lVtUNlCÍptO DE NOVA SANTI AÁRelRA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - CentÍo, 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 Órgáo 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 classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial N'16/20í9 - SRP, homologada pelo Prefeito Ívlunicipal

RESOLVE registrar os preços para eventual contratação de serviÇos de pintura dos imóveis
próprios ou eventualmente locados para uso da AdministraÇão Pública Municipal, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
juridica 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.
<FORNECEOOR.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, o registro de preços para eventual

contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmênte locados
para uso da Administração Pública Municipal, conÍorme especificado no ANEXO l, que

integra o Edital de Pregão Presencial N" 16/2019 - PMNSB, independentemente de

transcriÇão. O Orgão Gerenciador não se obriga a contratâr os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indrcadas no ANEXO l, podendo até realizar

licitação específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade

de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei

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

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
<ITENS,CONTRATO#T>

O desconto será aplicado sobre a Tabela OÍicial do Paraná Edificaçôes.

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

cLAUSULA euARrA - oe oornçÃo onçamexrÁnrl
As despesas decorrentes desta Licitaçáo correráo por conta da seguinte dotação
orÇamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

clÁusull eurNTA - DA vALtDADE Dos pREÇos
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrêncra de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANGELAMENTO 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 Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
sêu 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, inexequÍvel em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitaçâo 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 Órgão Gerenciador, quando a vencedora.
- não aceitar reduzrr 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 obrigaÇôes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- náo 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 decorrenles; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
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pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cr-Áusula sÉrrun - DAS oBRtGAÇoes oa erxencrÁRra DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as especifrcações descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo órgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada. Manter-se
regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento.

A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscars, civis
e comerciais resultantes da contratação

cLÁusuLA otrAVA - DAS oBRtcAÇÕEs Do MUNtcipto
Caberá a Prefeitura.
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientaÇóes
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

cLAUSULA NONA - DA AUTORTZAÇAO PARA EXECUÇAO DOS SERVTÇOS E
EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÔES DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA DÉcIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para inÍcio da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias a partir da emissáo
dâ solicitaÇáo emitida pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
sERVrÇOS

No município de Nova Santa Bárbara, nos locais a serem indicados pela Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a prestaÇão dos serviços, mediante apresentaÇão da nota fiscal
acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a lodos os

créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributárros relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiçôes instituidas a

título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certrficado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos crtados,

a Prefeitura aguardará a regularrzação por parte da beneficlária da Ata, iniciando-se novo
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ptazo pa.a 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, indentzaÇões, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 16/2019 - PIMNSB. Nenhum pagamento sêrá êfetuâdo 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 DECIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências.
- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as
especificaÇões constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condiÇões, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos
serviços.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem duranle a execuÇão da ata todas as condições de habilitação e qualiíicação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justiíicativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
o Advertência;
. Multa de 10o/o (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

rcalizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de íornecer à
Adminrstração 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 sanções previstas 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
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobrança
judicialmente.
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As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviÇos com materiais devido à interrupçáo 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 instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLAUSULA DECIMA QUINTA . 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 í993, 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 classificado para o item não apresentar srtuação regulaÍ quando da emissão da Nota de

Empenho, ou recusar-se a cumprir o obleto 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 sanÇóes cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DECTMA SEXTA - DAS DTSPOSTÇOeS rrUerS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 16/20í9 e as propostas das empresas
classiíicadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - Pr., com renúncra de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaÇão.

E, paÂ Ítmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de hda,

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

Nova Santa Btubara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao2n b or .bt - l'*r,".nsb r or'.br'

))

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I43.3266.8100, ,^l - 86.250-000
r.
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Preferto Municipal - Autoridade Competente

RGn"...

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail lic itaçao(?,nsb.pr.gor'.br - rll,w.nsb.pr.gov. !r'

3.1

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n'222, Centlo, I 43. 3266.8100. )a - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTAD O DO PÀRANA

PREFEITURA MUNICIPAL

.i _) ir

NOVA SANTA BARBARA

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRÂNÁ

PORTÀRIA N" O8O/20T8

O PREI..EITO MLTNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBAR,{, Tesolve, no
uso de suas atribuiçôes iegais:

NOMEÀR

Att.l" - A Comissão de Pregão, compostr pelos seguintes membros

- Pregoeiro: Marco Antônio de Âssis Nunês - C[/RC no 13.3 15.069 2 SSP,?R;
- Suplehte: Mônica Maria Proençâ Mirfins dâ Conceiçâo - CIIRG no

10.450.207-5 SSP/PR

- Equipe de Apoio: Roscmeire Luiz da Silva - CI RC f 7.224.894-5 SSP/PR;

- Suplente: Maria José llezende - CLRG no 9.170.714-4 SSP/?R.

- Equipe de Ápoioi Polliny Simcrê Sotto - CI/RG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Mariâ de Fótimâ Riheiro da Mâta CIRG no 3.609.201-3.

Art. 2' - Esla pôrtaaia entra em vigor nesla data, revogâdas as disposições em

contmrio

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2.018

c rdo
eito lvÍunicipal

Rua W alliedo B ittencoun de Moraes n" 222, Cenuo, t 41 3266.1272, ÍA - 86250.0 00 - Nova Sântâ

Bárbara, PaÍaná. q- E-mâil lrcilacaoíAn sb.pr. eov. br - Site yE!]rb+Iagl}I

Nova Santa Bárbara. Paraná - -ã - E-rnail - lic itacao@nsb.nr"gor . br - \\\r \! nsb pr,gQ!.h
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22t04t2019 Muíal dê Lrcilações Municipais

Vpllar

TCEPR

listrtJ,ção Frnan.erra

Coriiaio ae Eínprast mo

DetalhÊs processo lÍcitatório

Entidade Executord HUNIciptO DE NOVA SArlTÁ BÁRBARA

Âno.20to

N. l. t3çãc./dBpensê,,rÍeiigibll'dàde1 16

i"loilaLdader pregâo

liúrnÉro e,,!allprc.esso- 28/201ô

nrDrm.çôes Ger. rs ---

..ur.o3 prov.nrêntês dê organismos intêrnàcion.ltlnultll.têrâ13 d..rédr

De.criçãoResLmrCêCoObjeio'RegsiodepreçosparaevêniuatrônÍãtâçàodesÉrvçosdÊprnturadosrflivers

própr ú5 ou evêntuêlmeniê lo.ádôs p.re üço d,r Ádmrnrstrôçào PÜb[ca l,lunrcipa]

ForÍnà de À!àlrçáo Menor PÍeço

Dolação Orç4.1êniár a' 060021216102102015j39Cj90000

Preço máx rclReierênc a de preço - 60.c00,00
Fs,

DâLâ de i-anÇn-ientc do Ed tal 1810,1/20r_o

Dêra dâ Ábrr..rrâ ôas PrirF(rstãs 08105/201_o Dain RÊ-c sti,)

IOVA Data dà Abert,jrê ctss Prorost s Datâ Reg stÍo

llàta de Laníãn:ênlo dc Ed tal

Data da AberLLria oôs Propostas

\ Há rte|s erclúsi!,os Paia EPP/HÉ?

Há.otà dê parúcrpa.ão paí3 EPP/fiE?

Tiàã_sê de obra co,n exrqênt n de subcontrata(ão de EPPI!iEl

ilá proriaàdê pâ.a aqL,lsçôes de nr croe.npreszs reÇronê s or lôiars?

21,,0412úr 9

Sim

Náo

Não

Náo

PÉrcentu3l de p3rtrcipaÇãc 0.co

Dalõ Caice aÍnenlD

CPF: a271512958 i!09qt!)

hllps://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Mun cipêUAM UDelalhesProcessoCompra.aspx 1tl



Nova Sanlâ Bárbara - PR, 22 de Abril de 2019 - Diário oficjal Etetrônico - Edição: 1465/2019 -l3l
DECRETO N"020/20't9. de 22 de Âbíilde 20'lg

O PÍeÍeito do Município de Nova Santa Báóara, no uso dê suas atnbur@s que lhe sáo.onferidas por lei,

DECRETA:

Art í0- A nomeação dos Novos membros do Conselho Mun cipal dos Diíêitos dâ Pêssoa ldosa coníome a Lei no 853/2017, os seguintes senhores

Reprcsentantesl
Titulares:
Zrlda OljvejÍa Poíirio- SecÍetaria M uniqpal dê Âssstência Social.
Kala Aparecida PêdÍosc SecÍetaÍia Municipalde EducaÉo.
TeÍeza da Silva Gonç€lves' SecÍetana Municipal de Saúde.
Nelson Lêmes Gonçalves- Secrelaria Muniopalde Obras.

Giane Rodrigues da Cosla Kondo ' Provopâr
Luonérâ Martins Pelincel- APAE de Nova Sanla 8áóara.
Jose Roberto dos Santos- Associaçáo de moradores do baino dos 700 AlquerÍes
Eva Aparecida de Oliveira Rodrigues- Entidade relqiosa

Suplentêsl
I/ADÀLENA BARROS DA SILVA CARVALHO - Secretana Municipalde Assislênca Social.

Glóna Noguerra Gomes - Secretaria Municipalde EducaÉo.
Crrso Terxe,ra - Secrerana Munrciparde Saüdê.
Wallison Mâthêus Sâmpaio - Secíelaria Municipaldê Obras.

Daiany Thaitâ Silva - Provopaí.

Solange Nocko Santos Nogueira -APAE de Nova Sanh Báóara.
José Betelho de Lima-AssociaÉo de moÍadores do baino do 700 Alqueires.
Femando Cesar MadladcEntidade Íehgosa.

AÉ. P Este decÍelo enlía em vigor na data de sua p!blicrçáo.

Nova Santa BáóaÍa. 22 de Àbnl de 2019

EÍic Kondo

Prlfeito Municipal

Rêsolucâo CMoCÂ.i NSB N" 0022019

SUMULA: DispÕe sobre a aprovaçâo de Prêslâçáo de Contas do Fundo da lníáncra e do Adolesc€nte.

0 CoNSELH0 MUNICIPAL DOS olRElÍOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCÀ, usando das alÍibuiioês que lhe são confêídas pela Le Municrpal no

710/2014, Considerândo a dellbêraçáo da P íeuniáo/ eúaordÍnáÍia íealizada no diâ 10 dê Abíil de 2019.

RES0LVEI

Arl. 10 Aprovar a PrestaÉo de Contas do lêcrjÍso FIA do r SeÍneslre de 2018.

Art. 2o- Estâ íêsol!Éo eí\tÍa em vigoí na data da sua publicáçào, íevogando d sposiçoes em conkáno.

Nova Sanla BáóaÍa 18 de Abrilde 2019

Cleberson Giovanida Rocha Pereira
Presidenle do CMDCA

AVTSO 0E LrCrÍAQ
PREGÁO PRESENCIA L N. t6/2019. SRP

EXTRÁTO DO CONTRÂTO N" í5/20í9

objôto: R6gistro de

imóvêis píóprios ou êventuâlmentê locados para uso da Adminislração Públice
,r&nicipat.

MaÍco Anlónio do Assis Nunês
Portaíia n'080/2018

Pregoerro

REF.: Processo dê lnexigibilidade n." 22019.
PÀRTES: MUNICIPIO 0E NOVA SÀNTA BÀRBARA, pessoa iuridica de direito
publrco inlema, inscrila no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sedê
adminrsúativa na Rua WalÍredo Ertlencoud de Moíaes 222, e a empÍesa AUDATEX

BRASIL SERVIçOS LTDA, inscota no CNPJ sob n.o 02.144.891/0001-85, com sede
na cidade São PâllG SP, à Rua Gomes de Carvajho, 1510, 3o Andar - Vrla OlimpE,
cEP 04547{05.

de pintura dos

r rpo. Menor preso, maior percenfualde desconto
Recebimento dos Envelopes: Âté às í3h30min, do dia (,8/()5n()í9.

lnício do Pregáo 0ia 08/05/20í9, As í1h00min.
Preço máximo: RS 60.000,00 (sessenta milreai§).

bl9ltr!Í4 !!leÍ!si poderáo ser obüdas em horáÍio de exped enle na

PreÍeilura Municipal de Nova Santa Báóaíâ, sito à Rua WalÍredo Eittencourl de

Moraes no 222, pelo íone: 43-3266-8100 poí Emailr licilacaolaôsb.pÍ.qov.br ou pelo

sile ww\r.nsb.oÍ.qov.br

Nova Santa Bárbara, 18 de abÍilde 2019 PRÁZO DE MGÊNCUA: l2 (dozê) meses, ou seia, até21lMl2O2O.
SECRETARIAT Secíetaíias Municipais.
RECURSOS: Secretanas Municipais
RESPoNSÁVEL JURíDrcO: Camên Cortez vlilcken. OAB/PR n" 22.932

DÂTA DE ÂSSTNAÍURÂ CONTRATO jZ044llg
ÍERIÚO OE HOMO E ADJUDI PRESENCIAL N" I

Aos 22 (vinle e dois) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenovê (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo PrcÍeilo Munlcipal, no uso de minhas

atnbuiÇo€s legais, HoMOLOGO o procedimento da LicltaÇão Pregão Presenclãl n,o'13/2019, deslinado ao Íegisko de preçDs paÍa eventual aquislÉo de íeleiçóes
(rnaímitex) pâra Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de EmpÍegos, a favor da empresa que apÍesenlou menoÍ proposta, sêndo êlê: MARIA IVONE

BoRToTTI 0761462íE08, CNPJ n' 24.107.051/0001t5, num valor lotal de Rt 10.000,00 (dez mil íêais).

0aÍ créncia aos inteíessâdos observados as prescnçoes legais perlinentes

Eric Kondo
Píefeito Municipal

OBJEToT Contíatação do sistsma de orçamenlos elelrônicos de peçás de
íeposição, hoÍas de manulenção dê vêiculos, máquinas ê equipâmentos -
AUDATEX.

VALOR: R$ 7,992,00 (sele mil, novecentos e noventa e dois reais).

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruai wallredo Eittencourt de MoÍaes n"222 - Centío

Fonê/Fax: (43) 3266-81 00
E-mail: dia.iooÍiciá@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.lransparenciaparana.com. br,'doensb

ot.uf,.flJ J.rrJln ÉÍ 4.ílG.t Dgia rr:,J S:ida
BarUa'a P,.rê'l"ra rtlrn'cAai. 3456 r 08t00! 150-AC SaBÁSÁ-
S-a aurenlrcoada I 3J3irda 
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l.HOMOLOGO. o p.oc€dmedo licriíório, na Modalidad€ Pr€gáo
PGsoEl, 

'níEurâdo 
€ FgErEdo sob o no O2O/2019, com tulcro ná Lêr

F6d@l n'8666193, d€ 21 d6 lunho de 1993./c Lê' Fôd6r.l n.o
10.520/2@2. aoursrÇÁo DE EourpÁMENTos MÉorco-
HOSPITÂLAR (CARFO PARÂ TRANSPORTE OE MAÍERIAIS
OIVERSOS), EM ATENOIMENTO OA PROPOSTÂ OO FUNOO
NACToNAL DE sAúoE E o FUNoo MUNrctpAL DE sÀúDE oE
MIR OOR N". 0916@55000115,001, contoímâ âçó63 6 mâiâ6
ádm'ndElivas dêÍnidds p6râ o p.esênlê €x€rcloo finâncêro
2 FÊá ADJUoICADO, o obirio do prcc6sso âdmiôÉrÍâr{o - Pr6gáo
P.esênciál no o2o/2o19, à Empr6s: NOROESTE MEDTCAMENTOS '
ElRELl, in«rils no CNPJ/MF: 06 974 929/@01{6, Lcâlizads na Ruá
Âíônro Fehin, N" 2210, cêín.o, ns C'dsós ds Pâr€navâÍ - PR,
F.Íáz6ndo o valor globEl d€ Rt 11.609,55 (onzê m't s€racántos € nov6
@i3 6 cinquônlã 6 cin@ @nbvos).
3.FEá dslsÍminado â Onslone de Licnaç!€3 d€3la municipahdade, a
âÍxaÉo d6srê €ro no locsl d€ @sruo€. b6h
O.O M. pârá lins d€ publErdads logal.Mi.adoí-Pr.

23 d6 d6Âbnld€ 2019.

R.ln.ldo Plnh.lrc d. Sllv.
Pr.t tlo lunlolp.l

I ParuuSuti

II AVISO DE RETIFlcAÇAo
PREGÁo ELETRÔNIGo N. O2U2Oí9
REGTSTRO DE PREçOS )f oí6120'19

O Mlniclpo de Parânaguá, atsâvér da S€cÍáaÍia Municipd de
Adninisüaçáo, poÍ inlâflnádb dâ !uâ PêgoêiÍe oftl€|, lomE ÉUi:o,
pâre cor1hrciÍr.flto da lodol os irldc3s6dos quê a lldlêçáo ÍdêÍêfita ao
Pr.gáo ElglrúíÍco n Oãr2Or9, obielivando a CoíHaÉo dâ Emp.êsâ
Elp..Llizádâ no. S€wiros dê Lo€çáo d6 E§trutura d. Pâlco,
P!áÍnil.., GÍâd.., GâÍedoí.s, Pi6o, TÀâ Eléric,o, Âqnibícád., Mêsâs
. Crd.irlt, SglilárÉB Oulmico., Sono.irÉçào â llumlnáçá6, ern
atoídlíÍÉílo a So(ÍeteÍL Munlcip6l dê Culluía ê Turilíl1o, LD.761031,
ÍKa pêb pr€!€ni. r3tifdo o Edilalnos it€írs: 17-14.'1, €om a Êxdusáo
da alln6â 1c'i 17,142, coan a ardusáo dâ álÍneâ'C; 17.'14,3, coín a
arcLaáo da dlnêa'r ê 17.1/t./í, coín â êxctJsáo da âlÍn6a'b'.
Flcrm m.ntldr. drt . hô.irlo d. rb.rturr .lo c.Itlmo.
líiíoí'rÍáçóa! pab sta dâ PÍcÍcitrê' wôârânâouâ oro6v b. cu p€b
l.Lídl. n. (41) 3420-6003.

PARÂNÂGUÁ. 23 DEABRIL oE 2OI9
CRISÍAIIE DOS SANTOS ZELLA

PÍlcéire

35l,a/20t9

I Mtraselva

I Noua nsperuqa ilo fudrr;ste

EXTRATO DE DISTRATO DE EMPREITÂDA DEOBRA
TERMo DE RrscrsÀo ÁMtGÁvEL
PRcrcEsso LIcrrÂTóRIo N" E5/20 r?

CONTRÂTO N', OI92OIE
coNcoR iNcr,^ ooz2o r 7

DATÂ DE 
^SSINÂTURÂ 

0a th f.yaêm dê 2019
DISTIATÂNTE MUNICIPIO DE NOVÂ ESPERÁNÇA DO SUDOESTE
PR CNPJ 95 589 289/0001-12
DISTRÁTADO ECOPÂVI CONTRUTOR"{ DE OBRÀS EIRELI CNPJ
ll 103 99ó/0qll -20
DO OBTETO Exccuç,o d. R<rpc cm CBUQ M l@tr<bd. da Bâm Boni6, do
MúrcípF d. Nov. Esp.@§! & Sudcr. - PR eb Íc8,m d. cnpr.rl,lda por
prcto globâL üpo lÉq prcÍo. .h.oÉíÀÉú com 6 pÍoJctos, .3p..r6c.çó.s
16.,@ . d.ms p.ra c doc@ítos & I'c ôçlo r'0E5201?
DAs CoNSIDERAÇÔE§: As pür6 d'selvd d. ómum &oÍdô c
@E!v.tmnt., nos r.ffi do .Í ?9, ll, & tJr n'. Eóóó/91, q4lqucr dú.Ío .
obÍigÁç-ao do contÍsro e'm clsc'oEd,o, onudo d! Cônc anc'an'0o22017
DlsposlÇÔEs oER^ls o pÍenr. dBrdo psis! s vrso@ mú. s panes a
p.rtr dr aiMru do mcam Nad! mú rcndo . s @bGdo I pldú dri E.J!
judii.l @ .dmríuElrrt'mnl. Fq E Dishrdb ,*pônúv.l por @dd os

.lldsos t ibú&ios, s,tis ê Fcud.Íc,ü'os d!Ílrdor do F.er. @trú.ro
FORO ELETTO Co,:raq d. Srho (l. tlnt . - PR
NoE Espqúç. do Surlcr. - P8, 2l dc únl d.2019

,IÂJRSTANGE
Prcf.'ro Mu'c'pd

l6t7a/20ie

I Nouc Santo.fuúam

avlso DE LICITAÇÀo pREGÀo pREsf,NclÀLN' ró12019. sRp.

ODj.to: R.girtrc d. pÍtç6 p.n eaõr.l ootrl.çao d. *niç6 d. pi!túr.
d6 iEóvci! DóDí6 oq cvoturlúdt l@da p.r. us d. AdDinirf.çto

Tipo Mmor pÉço, meor p.rcmtud dc d.sDto.
Rabimorodos Ent.lop.3 Aré ir lJhjoúií. do di.0E^)§,2019.
Ituc'o do PEsào:Di.0E 05rr019. A1l{b00oi!.
P&ço mánúo: Rl ó0.m,00 (r..!.nt mil Éill
Ir&g|fe.Cerdfl!Ê pod.rao s obtids, Gm hoíádo d..xp.diatê Dâ

Prcfciúa Múicipd dc Nov! Súr! BÉóüÀ sio à Rú WalfÍcdo B,ícn@un dG

Mm.s D'222, p.lo fon. a3-3266.E100. por Etuil L.,h'ô@r.h r\r8ôv hr o!
p.lo $tc }lr-Dsb+laol4br

Novs Set! Báúbm. I E d. óril d. 20 I 9.
Merco Antôn'o d. Âss Nú.s

Poneis n' 0t020 I 8
PEB@iro

!raa&20.!t

| tuatruaí

PREFEITUnA Do MUNIciPIo DE PARÀNAYÂÍ
Esr^Do m PÂRÂNÁ

Rü.: G.rúlío vira.r q,0. F6o/Fü (04,a) lr2l.Il21
TOMA]D^ DE PRECOS N'q,,DOT9

-ÂeulslcÁo DE !,EicrrloÁüBULiÀcr^"

EDIr^L DE uclT^ÇÁo

O MIn"ICIPIO DE PAxÂNAvú Eíldo do Pú@á! atavê dâ DlÉôB dc Coôprat
S/ NÁOIMEÂ8DÂLLÁll DE OUVEIRÀ 6o ue dÀ ebú,çôê d.legad4 arÉvê
do Dddo Múrc'p.l í' I E 091,201 ?, roü pübl,@ qüê fúá @16 às o:3r1 hÂúr .r.
dil-l:Ilori!"d jt-!úiojÂ-:Ur- ú iála dá Dlcú. ê Compíar sE à Rú Gáú'o
v..gs§ 9OO, UCITaCÀO ú ôodâldld. TOMÂD,A DE PREÇOS, bpo mê6d Fírço
po, ÍÕ, . pr.ç$ 616. h rérsr, pu a Aqur,§-ào vEiculo a,.,Bl,Ít;Ncr^
.kí'.do À S6tu. Muc'p.l & S-i.L, .m pr@.lc aE.AÀ d€ 90 (novmtâ) d'a§!
@m êu$.dv'ndc d! Dooçlo Orç2mal.ám. 0a 0l 10102000ó22181-,190520o
l50O ( l4r5) ' Equ'Fidt6. MÉad Pêrmk O eó!, tr6poid6t. Dodei g
adqundô junro - rl..lo mu.rcipro pdo 6da.{o.l.Eôro - ÂN rÉpirto PÍffi
Lrc:rrnô3 Mloc<lrdrmàt6podÀ& s ellcrld6.@6ôêíal $psÃ@
DÀra!3!À-lrgolh 03 En!.lopô í'ol - DGt ME\ITOS Ot tlÀBlLnÀçAO c n'
02 - PROPOSTAS DE PREçOS, ddáao s Fd@lados @ P.cfàrú do Múrcipio
d. P8l@vai - Dú.lo@ d. Co6!ras\ da & ú:3o rôÉr a. iü r§í.úin'.r d. M.n
Í|ÀjMg 

^l 
@p'êa Àão ..das.d.t .Lv6ô âFÉaE â d(xu@bçáô úBdá p@

cádalÚóro até d'a l0ô5AOl9 P^CO MIiNICIPÁL DE PÁRÁNÂ!'AI f§TADO DO
PÁRÁNÀ 22 DE ÁIRIL DE 2OI9

N DIME AIDAIIÁII DE OUVEIRA
Dt.d@ d. CompÍú

t5zfaÉ19

TOM DA OE PRIC()S N'mú20r9
-co\TR^TAcÀo DE EWRxsa DE ENGE:tHÀxr^ ctvtLpaR

RE mIM^ DA C^SÂ DA CULTURA CARITOS DRUMMOND DE AN-
DRADE "

, pnrTAr.Dr r rcÍrâcÃo
O MUNICIPIO DE P RI"\^VAI, Elt do do P.mi,.rn!à d.

DiEloí d. Coúpnr, Si'. NÁDIME ABD^LI-'IH DE OLIVEIRÀ no ú .lÂs
ahbü9ó.s d.lêgrda !F.vB do DÉÍüo Muc'Fl tr' I E.09320 17, ton. público
qu.r..iÉliarir@
.. rL d. DiRlori. d. CoDprur rilo I Ru G.nilio VúE !, c00. LICITAçAO
tr. 6od.lkl..d. TOM DÁ DE PREÇO§ eb E8lmê & mpErlâú BlobáJ. upô
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\,ab do Adirivo: Ri 15.0o0,0o (quinz6 ml lld!). R6ar,3o6: Sêrr.lâ.iâ Mudd9âl dê Sârl'rh.
S.c.orârLs:S.@tr.tâM6Li9ddâSaJd,! DâL d..srúrrt'r.r.b l.mo d. !dwo:23/O{,20r 9

EXÍR ÍO OO COi{IR ÍO ll. tSt2oil
REF.: PíocÉrlo dê ha,iolbir'dád. n.'2,'2019.
P^RTES: MUNICIPIO 

-DE NOv^ SANT^ AÂRBÀFÀ F!.oâ lurldbâ d. dn.llo DUbla! inl.ma, iltscr a no CNPJ lob o n'
95.561.080 rc01ó0, com 3cd. .drü.iltÍalivá nt Ruâ Wllíl.do Bíl.icot d de Mda.s, 222, ê a .mp.oi' AUoATEX BRÂS|L
SERV|ÇOS LmÀ in!(,{á m CNPJ !ôb n.' 02. r rr4.89r /0001-85, co.í l.d. na odâdê Sáo Pauro- SP. à Ru6 Goínâs d6 CàBá[E.
1510. 3'ande - Vilo OllmFá, CEP 04í7{05. OBJEÍO: Cqitráláç5o (l,o iltêmá dê oíçamonlos êlllrônÊDs dà peFs de
ÉposÉo. horâ. da nânureíç5o.!. v.-lor6, hóqlttá.â 6qulpám6ílo. -auoaTEx. v^LoR: R5 7.992.00 (sore mtt. no'rcenros {,
nov.ntâ!dolrÉ.i6). PRÂZOOEvlGENCl 12(&:r)ít€..s,olr.tF.âú21/0ll/2020.

SECRET RI S6rr.ra.b! Msni€+.L. RECURSOST SêcÍ6tárL! Múadpâis,
RESPONSÁVELJURIOTCO: C..mí Cd@ Wrd(6, OAa/PR n'2.932.
DAI OEASSINÂTUFIÂCONÍRAIO| U$1PO19.

TERIO OE HOXOLOGAçIO EADJUOTC^çIO PREG^O PRESENCT^L ra.l3'20ir. SRP

^6 
22 {vnrrc . úr!) di.t ô ha3 d. .bl (Oa) «, !É d. d\.rr.ic o d.:êítov. (2019). .n mu G3bftl., ru Erc xondo, Prêlêiro

Municipât. no u.o dê Í ôhá. álÍlbviÉ.l lârD6, HOMOLOGO o prc..dimênlo dá Udtâ(jo P..gáo Pr€s€nciâl . ' I 3/2019, deltin6do
ro í.gblro d. F.ç6 pà-a ovrnluâl .qtnsháo d. r.biÉ.! (n!.nú.r) p.r. S@.t n. Mu.i.jpc d. Ob..s. do ÍrábâÍlo o G.íâf.o d,t
Emprugo!. a ravor da 6mprâs. quê âprescnlor mênor prorosta. Eeido êl.r MARIA IVONE BORTOITI 07611621808, CNPJ n'
2..10r.051O001{5, nrrm vlaor ror.l .L Rt 10.m0.00 (d.! ml rcâi!).

Oár dândâ s. intêr..§ãdos, ob!!Nâdo! .! prú.oiço.! L0âit pâíimÍnÊ3.
Édc Xo.aô - Pr.hlto llunlclrrt

LEI ttt23/iI0't9-
SÚMULA DEÉê sôbE .b.rtu.. do crcdÍoiklicbi.l supr€n6nliÍ dâ qu.nüâ d€ R3 1a0.634,60 (enlo. qu.í6nr. mir ! leis.tnlo3

! innt' o qu.lro r!.i! G s.sênrr c.nlrvos) â dá oul,lt píovÉ6ncl.r. 
^ 

Cá,ytâ6 Muniopàl d. Nová Sânt. Aáô:rá, rc ulo d6 sua!
ltrürÍa.r LâgEl., âFd'rot r eu Pr.ílilo MuoEPol !.o.rooã . llouint l!l.

Aí l. - Flcá âbêrlo no c!ílrnts 6x.íciclo fin n !io, @ Cúdiio Adici l SuDlomnlâr dá quenlia dB Rlt 1{0-634,60 (côí'ro â
quanl, ,tyr c !.i..€írloo ê úi.ll ! qt,rlrc rlir. .âi.çú 6nlrvo.), ld F. obiolivo lupíir d!!p.$ dõ So(,llariâ!-

05-sEcfiETAÂrÂMuNrctp toEoaR^s,oorF BÀLBoEGER ÇÂoDEEMpREcos
0o1 - S@€t!dâ Munidp.l d,a Ob.r!. éo Tob.t'o ! G...çlo (,. Émpr.go3
15 122 0070 2oo9 - M.nut nçlo da. Allddâd.s dâ Sâ.r€là.1â Monupàld. Obrâ3. do Tlâbârho â GêEÉo d6 Emprego!
630-!.3.9o-3o.m.(,0(rco-Hár.íiârdo coü{írE... .o-ooo,lrc
690 - 3.3.90.39.00.00 000 - Oul.o6 S..úçú! d. T.rc.l.os Pês. Juridi@... 75.0o0,01)
O(I. SECREIARIÀMIJNICIPAI. OE EDUCAÇÀO. ESPORIE E CULTURA
002 - Dlpâ.búênlo Munlopâl d. Ed@çlo c E!6|ás
r2.36í 0220.1007 - Co.rslruÉo. Ârnptaéo./dl RsÍshl! d. E..DLr Muni.hâis
1700 - 4.a.90,51.00.00 103 - Obr.r. lnst lâçô.!,... 10,634.60 ooa - CME|tloêDi. gnl.n@u.tCemiro
1 2.365.0210-2020 - MánutenÉo.ro CMEI tloêÍú Biü.mdrl c5Í86Ío
2150 - 3-3.90.39.00.00 103 - OulÍos Sêrüço! ô TsElhos Ps§. Jurid,cá... 15.000,00 TOI^[... 140.6311,60
ÀÍL ? . Pârâ d, cob!.t E e Crédilo que .lúd. o árugo eôle,ior, !êrào c..Biircrâdo§ ,6Gr.sos 6iládo no ârilgo 43 da L.i 4 320. !árâ

..b.rtrâdoó.cr.lo.03-sEcREÍaRlAMUNlclPr(DEAorllNtsrRAÇÁo0or-s.d.táiÉMúnicrpârdêÂdmrrsrÍâÉo
04. 122.0060-2006 Mánúánçto dá S6cÍêtâdá MunlcJDâl d. AílrÍt risrrâÉo
300-3 I 90.11.00.00 Ooo-v**Enlo!. Vbnt s. FE!. - P65oal Civil... 55 C,oo.OO
06 - SECREÍARIÀMUNICIPAI OE EDUCAÇÀO. ESPORÍE E CULTUFÀ
0O2 - O.pádnnânlo MuÍidpal d€ Educ.9!o â E!@l.!
12.36i .02 i 0.2016 . MeulênÉo.!o Olp€ílmânlo Mon'dpáld. Ed'r@Éo o E3colâs
í a90 . 3.3.90.30,00.(rc 103 - M.letul (h Cô.'erio-.. 25.634.60
1590 - 3.3.!n 3e.0O.0O olxl - Out o! S6rüços.L Têrc.ims Po!. Ju dlc5...30000,00
oO - SECRETARIÀMUNTCIPA! DÉ SAÚoE oO1 - F u..,o Mqlop.l d. Sáú'd.
10-301 0320.2025 - r,târulenéo do Fundo Muíicbrl do Sâudâ
26i 0 3.3-90.39.@.00 0o0 OrôÉ S.Niço. d. Târ.alros P.3. Júldi:r.3o.00o,0o
aÍrurâç5o d. oorâçóll. 140.034.60 ÍoTAL. 140.634,60
A4 3.-E.lâ L.lênLa êm ü!s.5dá1,. d. lUâ FrULáéo. Nov. Sántá B&à.r., 23 do ábrí do 2019-

Erlc X6do - Pr.Í.Io unlêlp.l
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PREGÂo PRESENCIAL No 16/2019-SRP
Processo Admrnistrãtivo n" 28120 1 9

Objeto: Regisho de preços para eventual contratação de serviços de pintura dos imóveis
próprios ou eventualmente locados para uso da Administração Pública Municipal.

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL

A empresa FABIO C. MARTINS -PINTURAS EM EDIFICAçOES EIRELI inscrita no CNPJ
10.793.694/000'l -'15, estabelecida na Rua llha de Marajó ,no 4oo-Condominio Horizontal Marajoara

-lbiporà-PR, retirou este Edital de Licitaçáo e deseja ser informada de qualquer alteraÇão pelo e-marl
oaraleoal@consioa.com.br ou pelo telefone(43)3 1 58-2879

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente declaraçâo

lbiporâ , 30 de Abril de 2019

-Hfimltilmnrir:

FABIO C. MART PTNTURÂS Ellr EDTFTCAÇOES - ETRELT

BIO CRISTIAN MARTINS
ADMINISTRADOR

RG N" 28.916.275{l
cPF N" 027.22í.109-54
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ELr DELGADO DE PRENÇA SERVTÇOS M.E

RUA AVENIDAXVDE NOVEMBRO NO233

CNPJ 0491í571000í39 TNSCRTÇAO ESTADUAL 90378701 50

TELEMACO BORBA PR CEP=84265-400

EMAI L=TATICOVEICULoS@HOTMAI L cOM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA

PREGAO PRESENGIAL NO 16/2019 - SRP

Processo Administrativo n." 2812019
Objeto: Registro de preços para eventual contrateção de serviços de pintura dos
imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da Administração Pública
Municipal.

RECIBO DE RETIRADA DE EOITAL

A Empresa ELI DELGADO DE PROENÇA SERVIÇOS ME CNPJ 049115710001-39,
retirou este Edital de Licitação e deseia ser informada de qualquer alteração pelo e-
mail taticoveiculos@hotmail.com ou pelo tel/ fax:42 32725587 .

Telêmaco Borba 07 maio de 2019

DE PROENÇA

cPF 68832966972

0{.91Í.57Í'0001
Erú.f,lIrOÉ,tüttçA- sfiylços-lf

04.911.57íí000í
EI.I .Of IGAT'O il FqOEilçA

'aos - ,it
ro

U

.F

F
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, 1175

CNPJ: 24.733.141/0001-81 CCM 100185 I.E: ISENTA
CEP 84300-OOO - TIBAGI - PARANÁ

ANEXO VII

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n" 16i2019 - SRP

A empresa RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI, com sede na Rua Padre Femrcio,
n" I I 75. inscrita no CNPJ sob 66.363/0001-06 , representada pelo Sr. Ruan Felipe
Canalho- CREDENCIA Sr. José Amauri de OUZ portador do RG no 5.844.803-6 e

CPF n" 798.334.899-15, para refresentá-lo perãnte o Município de Nova Santa Brírbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N' 16i2019 - SRP, para registro de
preços para eventual contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou
eventualmente locados para uso da administração Pública Municipal. podendo
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao ceÍame, inclusive
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias

Nova Santa Bárbara,08 de maio de 2019

Assinarura: (1*- Ç'i^í' /L*JU
Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
P..G:8.046.222-0
CPF: 063.068.319-08

tconh€ÍD Pot.Gmcll.rç. .(s) lkmô(5) dcr
. rvrlxo, En l.do/lrl. Y.Ía'laG'=

Slelo Dh.: H !ícYr,É c.Yq.l, nrl29-'xl2Y'@ct'
Con6ultê em! httpr//lllalt rroi'lÍ
Eíor.RS a.19 FFiRlí.6 S.lô Rl o
F.rl.9 Ra.2'! rSSRI:l Íol.{l 6,/5

tUAT FEL!PE

,.;7.<
,

ÍABELIOIIATO ÍIBAGI
Rua Ernesro Kuql€, 1670 Cenlro
PR CEP 843OO.OOO . Fo.e: (42) 1275_1331 eE célio Luiz zaPza lka 'Tabelião

';:*:r:r::,t:u,

,,
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' 
elo dr. ã í!álr

NCÂrE OO Ev ['c ESiÂlo 1@od

RUAN FELIPE CARVALHO

BRASILEIRA Sol!6tro
nEGIME IiE o€tis{Éd cõihr

Mâsôrlno

NEBI BOFIGES OÉ CAl\.l|ÁRGOJOÁO LINEU CAFVALHO

ao162220 SSP PB

ÀsclooEir td&ú,emdoi
2310â986 06306{I:] r908

t NCP/OO POÂ irqm,&6i&I]<aô sderc@cmtul

oO^rLCl-lÀDO NÁ IOCRÁDC!ÂC. rÉ a dcl

RUA PÂDRE FÉRRUCIO r 175

CENTRO 64300-000

cÔleqluuN'crc lurodaldaç!i8!EF)
00,6762 - Tbâd

Tibagi

declara, sob as pênas dE lel, não eglárlmpedldo de erercer allvidac,e empresáía! que náo possui outÍo registro de eÍnpresárlo e ÍequeÍ à JUNTA
CO'TESCIAL DO ESTADO OO PÂFANA:

rNscRrÇÀo 080080

!ÉsDcrÇÁcraalENrc

rNscRlÇAo

RUAN FELIPÉ CARVÂLHO . TIBÂGI

LOGflÁD3JRO(,qd, *,
FUÂ PÀDRE FÉFRUCIO 1175

84304.000CENIBO

COON]O DO sUNÊtÉ tt .üà lúr. cúíoJ)
09ô76?"._ Tbagl

aari PtE J ENÍo

coF c Eo ELErFü{rco iE-rúÂJr}

CONTABILTBG@HOTMAIL,COMT'bagl ARASTL

vÁ:oF Dc caãi^r iF úisÉo

lrinta mÚ rears30 000.0c
;-r.rooÉdir'a-DErcôàeÊi

aNÁf F r.ã

{ r 20400

4399103, 8r 21400, .1321 500.
4330404 4330499. 4213e00.

al29000 4322301.,1330402
439r 600

CONSTFUÇÁO DE EDIFICIO OBRÂS DE ÂLVENABIÂ FUNOAÇÁO. ACAaAMENIO, URBANIZAÇÃO.

ÂUAS. PRAÇAS E CÂLçAOA.S, LII.IPEZÂ DÉ PREOIOS INSÍALAÇÀO E MANUTENÇÂO ELETRICA,

SEBVIÇOS OE PINTLBAS, ATIVIDÂDES OT LII,IIPEZÂ INSTALÂÇÀO HIDRAU:ICA SANITÁqIA F OE

GÀS INS-ÂL-AÇÁO DE OOqTAS, JANTLAS IEIOS DIVISOBIAS F ARMARIOS

USO Dr .I,J,,ÍÍÂ COTCBCIA

ilffiE" rr í 'sur
@4isr€,í{ lJ S-NÁO

\.I.!EÊO a€ NrrnrÇ,r.a:io,-rr_l rí4\:íEFa*arEÉ sÉoE i}j oa ÊLJ:r D;
c- rnÀ !Ê imr a'i anrc*'

n,1:^ -ia tr:rara rÀs a'r,,ó^t:s

29',01,2016

fi'r ld.
"iffi;*aÍffiIE'- -0nçl^-C,-1

29:0J.20r 6

0$3

ffi
Sêcrêlaria da Micro 6 P6quena Empr€sa

Sêcrelariô dã FsclorallzâÉo e Slmpllílcaçáo

OepsíErhento de Reglslro Emprêsariel â lnlegr3çáo

Junl. Comêrclâl do Eslrdo do Paraná - JUCEPÁR

REoUERtMENTo oe eupnEsÁRlo

P Bt usó düllJsvo o^JUn'1.À

PAIIÁ USO EXCLUSIVO DA JUNTA COI,IEIiCIAL

Fohas 1/1

Esie documenlo lorgerado no podalEnrpresà FáolPararia

-+
JulrrÀ colíERctÀ! Do Es?ÀDo Do PNllÀNÁ - SEDE

CERTTFICO O REGTSTBO e$ 95/05/2076 11:25 SOB N" 41108057490
inirrocorc, 162934769 DE 05/05/20:.6- cóDr@ DE vERrFÍcÀçio,
ra6oo2g5242 - NIRE: a 1109057 { 90

ruNTÂ Co,\rEÊclÀL IIPE CÀRVÀIJO - TIBÀGI

SEqBITÂRIÀ GERÀI,
cuRrrrBÀ,05/05/2015

Ir?. êrq)resaf âcrl . pr. goY b!

RUÀN EE

,:r' I

/

iltiltiltllililililüil tu lil llillllri lfl flilllu llilillllill rilltil

AUTENTTCÀÇÃODEFERIOO PU8].IOUE.SE E AROUIVE'SE

PR1160000180743

À walicta<!ê dêstê do ctl@nlo, se iÉiê55o, ficâ sujeito à co@lovação dê su.
l^fotundo 3eus lesPêctlwos êAjso. cre wa!

autênticldàde Do6 !êsPêctivo



TABE-IO'{A
Íâb.llão: Càlb

Ruà Ír.l CâlCancto,
C!P:talú{(ll.;

Re.onheço vêrd! dGi ra
FELIPE CARVALHO. Em

à t{

Tlbagi, O2 dc M.lo dc ZO
E.. r.venta )ura mant.di

,.. r .. KhHmx.Eul2D.lqq
t"rJl xÍ /,e l t tt I Rí r,!B !Êto í(l , /, r Ír

.,UNIÀ COMERCIÀ! DO ESTÀDO DO PÀT,ÀNÁ - SEDE

4o4

@
b

CERIIFICo O REGISTRo 44 05/05/2016 11:25 SOB N" 41108057490
PROEOCOT,O: 162934?69 DE 05/05/2016. CóDrGO DE vEruFICÀÇÃO:
L\60O2852A2. ÀI1aE: a1l0805?490.
RUÀN E'EI,ÍPE CÀRVÀUIO - TIB]ÀGIJUNTA COÀ,(ERCIAL

DO PARÂNA úi-bêrtàd Bogu!
SEqREIàRIÀ GEF.ÀI,

cuRrrIBÀ, 05l05/2016
ffi. eqE.safacil-pr. Eov. br

À validâdê d€6tê docunênto, !e i@rêsso, ficâ sujêilo à cotprovaçào de su! àut€nticidácl€ nos rêrpêcti.eo. portài!
InfoMdo seus lespectiwos êóctigos dê worific.Ção
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, 1175

CNPJ:24.733.14U0001-81 CCM100185I.E:ISENTA
CEP 84300-OOO - TIBAGI - PARANÁ

ANEXO III

DECLARAÇAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial n" l612019 - SRP

Prezados Senhores:

RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI. inscrito no CNPJ n'24.733.141/0001-81, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Ruan Felipe Carvalho, portador do RG n"
8.046.222-0 e do CPF n'063.068.319-08, declara que "Atende Plenamente" aos

requisitos de Habiiitação. conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4' da Lei Federal
n' 10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Barbara. 08 de maio de 2019

t,inur*u,(Jn* f'k' /*J/"
Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
RG: 8.046.222-0
CPF: 063.068.319-08

rz+.tgl.ullooo1-sil

11 irTI'J tEl,IPE CÁf, yÂl'H0' 118Â6I
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Ceatificamos que as inÍoamações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercíal e são vigentês
na data da sua expedição,

Nome EmpÍesarial
RUAN FELIPE CARVALHO . TIBAGI - ME

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de ldentificação do Registro de Data de Arquivamento
do Ato de inscÍição

05/05i2016

c ü7

V

z

z
q.

e

EZêâ
EAáZ
a.4 q ?.zêââ

Páqina: 001/ 001

Endereço Completo (LogradouÍo, No e Complemento, BairÍo/Distrito, Municipio, UF, CEP)

i RU{ p4oBE lEIrE9cLo/l75 -,g,aLra 1qE!!rB9.M4Gr, PR, 84.300-000

Capitali R$ 100.000,00

(cEM MrL REATS)

CNPJ

24.7 33.14',t t0001-41

Data de lnicio
de Atividade

29104t2016

Objeto
CONSTRUÇÃO DE EOIFICIO, OBRÁS OE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, ACABAMENTO, URBANIZAÇÃO, RUAS, PRÂÇAS E

CALçADAS, LIMPEZA DE PREDIOS, INSTALAçÃO E MANUTENçÃO ELEÍRICA, SERVIÇOS OE PINTURAS, ATIVIDADES
OE LIMPEZA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITÁRIA É OE GÁS, INSTALAÇÀO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,
OIVISÓRIAS E ARMÁRIOS, PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE RECEPÇÃO, TELEFONTSTA E OEDETIZAçÀO.

Último Arquivamento

Data: O7l08/20'18

TELÊMACO BORBA - PR. 03 dê MAiO dE 2O1g

CPF: 063-068.3'19-08

Regime de Bens: Náo lnformado

LEANDRO MARCOS RÂYSEL BISCAIA
SÉCRETARIO GERÁL

ii!*.,rYl.{:,'i'-''" ' 'j

Microemprêsâ ou
Empresa de Peq ueno Porte

(Lei

si
REGISTRO ATIVONúmero: 20183,Í43802

Ato: ALTERAÇÃO

Évento (s): ÂLTERÁCAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)i

Nome do Empresário
RUAN FELIPE CARVALHO

ldentidade: 80462220,SSP/PR

I Estado Civil: Solteiro

19/301725-3
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EmpÍesas - NIRE (Sede)
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, 1175

CNPJ: 24.733.141/0001-8r CCM 100185 I.E: ISENTA
CEP 84300-OOO . TIBAGI - PARANÁ

ANEXO IX

DECLARAÇAO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OUEMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial n' 1612019 SRP

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

dezembro de 2006, que a empresa RUAN CFELIPE CARVALHO - TIBAGI, CNPJ n'
24.733.14110001-81, esta enquadrada na categoria Microempresa, bem como não está

incluída nas hipóteses do § 4" do art. 3" da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006.

Nova Santa Barbara,08 de maio de 2019

Assinatura
Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
RG:8.046.222-0
CPF: 063.068.31 9-08

4^-* frl,tr, /*r,//^,

rzl'.mlqí/ooo1'Bf

RUTII í|IÍPE CÁRV/.LHO .IIB/,G,T

I!À PÀJRE Fi'FRICIO. 1175 . SL, 02 . CENÍRC
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TRÂNSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMTTADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL
FCr.t PTNTURAS EM EDIFICAçÕES LTDA

cNPJ No LO.793.694/ OOOl-15

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de
Sociedade Limitada para EIRELI:

FABIO CRISTIAN MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido em 29 de lunho
de 1979, empresário, residente e domiciliado na Cidade e Comarca de
ibiporã, Estado do Paraná, à Rua das Violetas, n.o 29, Jardim Édem, CEP:

86.200-000 portador da Carteira de Identidade Civil sob n.o 2E.916.275-
0 SSP-SP e C.P.F. sob n.o O27.221.LO9-54, único sócio da sociecade
empresária limitada, 'FCM PINTURÂ EM EDIFICAçõES LTDA", corn
sede e foro;urídico na Cidade e Comarca de lbiporã, Estado do Paranó, e

Rua Ilha de Marajó, no 400, Conjunto Horizontal Marajoara, CEP: 86.200-
000, com seu Contrato Social de Constltuição arquivado na Junta Comerciai
do Estado do Paraná sob no 412O7979948 em 20lO4l2OO9, e Últlma
alteração registrada sob 6(, 20164842390 em 12l Og l ZOL6,
devidamente inscrita no C.N.P.J. sob n.o 1O,793.69410001-15, ora
transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, CUC

passará a ter um novo NIRE após o registro na lunta Comercial do Paraná,
a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a facuidade
prevista no parágrafo Único, do artigo 1033 e 9804 da Lei no 10406102,
resolve:

CúUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADÂ - EIRELI, sob a

denominação de FABIO C. I.IARTINS - PINTURAS Er4 EDIFICAçOES -
EIRELI, com sub - rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA. DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
O capital social que e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em
50.000 (cinquenta mÍl) quotas de capital no valor nominal de R$1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, é elevado para R5

96.000,00 (noventa e seis mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito
e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos ao
titular empresário como segue:

+ cBharPrco o REGTSTRo Ex 20/01/2ata 10:26 soB N' {1600?36044
P&OTOCOLO: r.82157202 DB 16/05/20L8. CóDrCO DE VEXTETCÀçjO,
11802885280. NInE: á1500?160a4.
Etrro c. r{ÀRTrNs - PTNTIIF,ÀS eí @rFrcÀÇÔEs - ETRBLI

, ÀINIA @Mf RCIAT
. DO t^l^r.l Lib6r!ád Bog!t

SECRBTÀiIÀ-G8R,Àl,
n cqnrrrBÀ, 2ol o? /2 018

-Z 'M-- IE. êryrêsafâclI. Pr. sov.brtl
-/ À vrlidrd. .l..r. docur.Ãlo, !ê i.arê!!o, fié. 6uj.i!ô à coq)rovâção de êuà . !Dticidâd! Do! rêÉpêctivc6 pôrtais
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TRÂNSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIIiIITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIUTTADA - EIRELI

SEG U NDA ALTERÂçÃO CONTRATUAL
FCM PINTURÂS EM EDIFICAçOES LTDA

cNPJ No LO.793.694 10001-15

TITULAR EI,TPRESARIO QUOTAS VALOR

FABIO CRISTIAN MARTINS 96.000 R$96.000,00
.TOTAL 96.000 R$96.O0O,00

CúUSULÂ TERCEIRA - O acervo desta Empresa, no valor de R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais) dividido em 96.000 (noventa e seis
mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a

constituir o capital da EIREU, mencionada na cláusula anterior.

C|ÁUSULA QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato
constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO OE Ei'IPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOITI-INADA FABIO C. MARTINS

- PINTURÂS E}I EDIFICAçOES - EIRELI

FABIO CRISTIAN MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido em 29 de lunho
de 1979, empresário, residente e domiciliado na Cidade e Comarca de
Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua das Violetas, n.o 29, )ardim Edem, CEP:

86.200-000 portador da Carteira de Identidade Civil sob n.o 28.916.275-
0 SSP-SP e C.P.F. sob n.o 027.221.109-54.

CLAUSUIÁ PRIITIEIRA - A sociedade constituída sob a forma de sociedade
empresária limitada EIRELI, e com a denominação FABIO C. MARTINS - --
PINTURAS EM EDIFICAçOES - EIRELI, CNPJ sob n.o
LO.793.694100o1-15, data da constituição 15 de abril de 2009, será
regida por este contrato social, pelo Código Clvil, Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002.

CúUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo
indeterminado e o início das operações sociais, para toclos os efeitos, é a

data do registro do instrumento constitutivo. E garantida a continuidade da
pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento

u -,.I-'rr
I rr\n^ crc trcl^r'
i oo ?^r^N

CERTIPIm o REGISTRO Ex 20/01/21lg 10:26 SOB N' 41500?36044

;;ôi&ó;ó' !a2ts12o2 Da \6/05/20t8. cóDtco DB lERrPrcàçÃo:
11802E85280. NrRB: 416007360r1rt.
iúió c. nearrns - prrÍrtMs ltl prFrcÀçõBs - ErREúI

LibêÍlàd Bogus
sEcRatÁr rÀ - cERÀ!

culrrrBÀ,20/o?/2018
ffi .eúplesrf âci1.Pr. goe.bÍ

À valictacle d.Étê docurênlo, 5e il4)resso, ficã sljeito :.:3::l?i:: 9: :::.:::::.':"'d'd' 
DoB reÉpeclivoÉ portâi6



l ü72
TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SEGUNDA ALTERÂçÃO CONTRATUAL

FCM PINTURAS EM EDIFICAçõES LTDA
cNPJ No 10.793.694 I 0OO1-15

temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para
atender uma nova situação.
CLAUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sua sede na cidade de Ibiporà,
Estado do Paraná, a Rua Ilha de Marajó, no 400, Condominio Horizontal
t4arajoara, CEP: 86,200-000 que é seu domicilio, podendo, a qualquer
tempo, a criterio de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do
território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da EIRELI será: ""Serviços de
pantura interior e exterior em edificações de qualquer tipo, serviços
de acabamento em gesso e estuque em edificações, serviço de
higienização de prédios e clomicílios, Obras de alvenaria, construção
de rodovias e ferrovias, construção de edifícios e imunização e
controle de pragas urbanas e Transporte rodoviário de cargas,
exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal,
Interestadual e Internaciona!".

CLAUSULA QUINTA - O capital social da EIRELI na importância de R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais) dividido em 96.000 (noventa e seis
mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente
integralizado, em moeda corrente do País.

TITULÂR EMPRESARIO QUOTASTVALOR

FABIO CRISTIAN MARTINS 96.OOO lR$96.O00,00

TOTAL 96.000 ,R$96.000,0o

CúUSUIÁ SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital
integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa
Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA SETIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular FABIO
CRISTIAN MARTINS, dispensada de caução, a quem caberá dentre outras
atribuições, a representação ativa e passiva, ludicial e extrajudicial, desta
EiRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

i#
, tur{IA @,qf,ncl^l

oo P^lAr{Â

CERTIFICO O REGISTRO Ell 20/01/2A!S 10:26 soB N' {1600?360!t4
pRorocolo: 162157202 Da !6/05/2ors. cóDrco DB vBal8rcÀÇáo,
11E02885280. r{lRE: 416007160'la.

libêrtad EoguÉ
6ECRETÀRIÀ-GEFÀL

cuRrTrBÀ,20l07l201€
uw. êDprêsÀtac11. pr, gôv. b!
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TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIIT,IITADA - EIRELI

SEGU ilDA ALTERÂçÃO CONTRÂTUAL
FCM PTNTURÂS Eir EDTFICAçÕES LTDA

CNPJ No 10.793.694 I 0001-15

Parágrafo Primeiro - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título
de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertínentes.
Parágrafo Segundo - Faculta - se ao ôdministrador, nos limites de seus
poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser
especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão
praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá
ser por prazo indeterminado.

CúUSUIA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado
em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial
e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas
apuradas.

CúUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a
empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
ievantado.

Parágrafo únicor O mesmo procedimento será adotado em outros casos
em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CúUSULA DÉcrMA - A titular declara sob as penas da lei, que não está
impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os
efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta
EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou a propriedade.
(Artigo1.011, § 1o, CCl2002).

Ul-'-
| rur{Ía coriurchL
i Do lÂx,^À{a

cBRTIEIco o REGISTRo Etf 20/01/2oLA 10r26 SOÊ n' 41600?3604t
PROTOCOLO: |A2L572O2 DB :.5/O5/2079. CóDrGO DE !BFrFrCÀçâO'
118 02885280. NInE: l15007l6Ola.
FÀlro c. ttÀlrlrrs - ETNTIIB-IS n{ EDrFrcÀçõEs _ ETRELT

Lib.E!.d Eoqru8
sEc'RErÍr rÀ- cBRÀi

cDRrlrBÀ,20l07l2018
Iw. ê4)rê6âf âci1. pr. gov.br

À validadê dc!t. dôcl:l!.r!o, Ee iq)rêlEo , ficâ luj6iro à ccsPlowàçiio dê êut âu!.lticidaalê noÉ rêsPêctiwos Portàiá



TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMTTADA PARÂ EMPRESA"rriôivrouaL 
DE REsPoNSABTLTDADE LIMTTADA - ETRELT

SEGUNDA elrenaçÃo CoNTRATUAL
FCM PINTURAS EM EDIFICAçOES LTDA

CNPJ No to.793-694 I OOOl-15

cúusuua oÉcrma PRIIT|EIRA - O endereço do titular, constantes oc

õo1tru1o Social ou de sua última alteração serão válidos para o

encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos

societários de seu interessà, A responsabilidade de informação cle

.itããi0., destes endereços e exctusiva dos sócios, que deverão fazê - ic

libê!!àd Bogus
sEcRETÁirÀ-GEiâ],

crrRÍTIBÀ,20l07l2018
rw. eqrêErf âci1. p! - gcv br

,í44
.//'
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por escrito.

cLÁusuLA DÉcIr.tA SEGUNDA - Declara a titular da EIRELI, para os

Jávioos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma

outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade'

cúusULA DÉCrMA TERCETRA: Fica eleito o foro da Comarca da cidaoe

de Londrina, Estado do Paraná, por mais privilegiado que seja outro, parô

o exercício e o cumprimento dOS direitos e obrigaçõeS resultantes deste

contrato.

CLÁUSULA DÉCIÍIIA QUARTA: DECLARAÇÂO DE MICROEMPRESA

o titular declaÍa sob as penas da Ler, que se enquadra na condição ije

i,íICROEMPRESA. nos termos da Lei Complementar no 123 de 1411212006

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente

instrumento particular de constituição de Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de igual teor e

forma para o mesmo fim, para que valha na melhor forma do direito, sendo

destinada ao registro e arquivamento na lunta Comercial do Estado do

Paraná, obrigando - se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri - lo em

todos os seus termos.

Ibiporà - Pr, 25 de Abril de 2018

FABIO CRIS?ÍAN MARTINS
c.P.F. O27.221.109-54

CERITFICO O REGTSIRO Elí 20/07/2OrA lO:26 SOB N' {1600?360rll
il"r;;ió, reiisrzoz oE 16/05/20!a cóDrco DB vERrBrcÀçío,
11802885280. NIRB: t1600?36044.
EÀIIO C. r,iÀIlIl{S - PINTOIÀS El{ BDTFICàçÓES - EIRELT

luNTÀ COrâf,lC d,
DO PAlr.nÂ

À varicade ilesre .Ioê\:.B.Dto. ". . ili""i:,lill..i"i::::-:.:-':::?!:: :: .=.:Y::::l"i'râdê nos !êsP
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CERTIFICO O REGISTnO El 2A/O7/207A 10:26 SOB N' a1600736044
PROTOCOLOT 182157202 DE L6/05/2OLA. CóDrGO DÉ \ERrFrCÀçiO,
11002885280. NrRB: {160073604{.
pÀ.Bro c. !{À.ntrNs - prNrqRÀs Bv EDrprcÀçõEs - BTRELI
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ANEXO ill

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE
HABILITAçÃO

Pregão Presencial No í6/20'19-SRP

Prezados Senhores:

FABIO C. MARTINS - PINTURÂS Et EDIFICAçOES - ElRELl, inscrito no CNPJ no 10.793.694/0001-
15, por intermédro de seu representante legal o Sr. FABIO CRISTIAN MARTINS, portador do RG N0

28.9í6.275-0 SSP/PR e do CPF No 027.221.109-54, declara que " Atende PlenamenÍe " aos requisitos
de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll ,do artigo 4 o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

,l I I
{ Ff,}d

lbiporã , 06 de Maio de 2019

o:,'*-[?iit':#1

üYl$;iffisftP[if'$fu^l
,-i9-

a.1/-+-=-
zt/-;='

FABro c. mARflNs -.pÍ*ÉrtÁs Em EDrFrcAÇoEs - ETRELT

FABIOy'RISTIAN MARTINS
ADMINISTRADOR
RG N" 28.9í6.275-0

cPF N" 027.22í.'t09-54
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ANEXO IX

DECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No í 6/20í I

Declaramos para os eíeitos do disposto na Lei Complementar n0 123, de 14 dezembro de 2006 . que a
empresa FABIO C. IIIARTINS -PINTURAS EM EDIFICAçOES EIRELI-ME estabêlecida na Rua llha de
Marajó ,no 4oo-Condomínio Horizontal Marajoara -lbiporã-PR, inscrita no CNPJ sob o no

10.793.694/0001-15 está enquadrada na categoria ilicroempresa ,bem como não está incluÍda nas
hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no í23, de '14 de dezembro de 2006.

rl I I'{rcm

lbiporã, 06 de Maio de 2019 ,r.r,?ft$,?ll}."I13

--É}tliis,[siliâ§f'$*:* 
^

L
FABIO C. MARTI TURAS Ei' EDIFICAÇOES - EIRELI

O CRISTIAN MARTINS
ADMINISTRAOOR

RG No 28.9í6.275{
cPF No 027.22Í.109-54
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ELI DELGADO DE PRENÇA SERVIÇOS M.E

RUA AVENIDA XV DE NOVEMBRO NO 233

cNPJ 04911571000139 TNSCRTÇAO ESTADUAL 90378701 50

TELEMACO BORBA PR CEP=84265-400

EMAIL=TATICOVEICULOS@HOTMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA
CARGO GERENTE

ANEXO il
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial No 16/2019 - SRP

Prezados Senhores.'
ELI DELGADO DE PROENÇA SERVIÇOS ME , inscrito no CNPJno0491157í0001-
39por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)ELl DELGADO DE PROENÇA,
portador da RG no49119208 e do CPFn"688.329.669-72, declara que "ÁÍende
Plenamente" aos requisrtos de Habrlitação, coníorme exigido pelo inciso Vll, do artigo
4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2OO2.

Telêmaco Borba 07 maio de 2019

PROENÇA

cPF 68832966972

RG 491 1920-8

04.911.571/000,
q DELCADO DE FRÉflcÂ- §ERyrços_tf

d1âlH"-'i!['^:ffdáil,y[,
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ELt DELGADO DE PRENÇA SERV|ÇOS M.E

RUA AVENIDA XV DE NOVEMBRO NO 233

CNPJ 04911571000139 TNSCRTÇAO ESTADUAL 90378701 50

TELEMACO BORBA PR CEP=84265-400

EMAIL=TATICOVEICULOS@HOTMAIL COM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA
CARGO GERENTE

ANEXO VII
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N" 16/2019 - SRP

A empresa ELI DELGADO DE PROENÇA SERVIÇOS ME , com sede na AV XV DE
NOVEMBRO N 233 , CNPJ n.o 049í í 57í 0001-39 ,representada pelo (a) Sr.(a) ELI
DELGADO DE PROENçA , CREDENCIA o (a) GERENTE ,(CARGO), portador(a) do
R.G. no 4911920/8e C.P.F. n"688.329.669-72, para representá-la perante o Município
de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Presencial N" 16/20í9 -

SRP, para registro de preços para eventual contratação de serviços de pintura dos
imóveis próprios ou evêntualmente locados para uso da Administração Pública
Municipal, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de Íecursos em todas as fases licitatórias.

Telêmaco Borba 07 maio de 2019

cPF 68832966972

RG 491 1920-8

04.9íÍ.57íí00sí

<§##,T'?w
8UA OJ\ZE .-E r, J..Tr :.--i:rrcn
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ELI DELGADO DE PRENÇA SERVIÇOS M,E

RUA AVENIDA XV DE NOVEMBRO NO 233

CNPJ 049í í 5710001 39 tNSCRTÇAO ESTADUAL 90378701 50

TELEMACO BORBA PR CEP=84265-400

EMAIL=TATICOVEICULOS@HOTMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

ANEXO IX
DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CARGO GERENTE

Pregão Presencial No 16/201 9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa ELI DELGADO DE PROENÇA SERVIÇOS ME,
CNPJ 04911571000í-39 , esta enquadrada na categoria (Pequeno Porte ou
Microempresa), bem como não está incluÍda nas hipóteses do §4o do art. 30 da Ler

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Telêmaco Borba 07 maio de 2019

DE PROENÇA

cPF 68832966972

RG 491 1920-8
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CERTIDÀO SIMPLIFICADA PáqiNA: OO1 i OO1

CediÍicamos quê as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
nâ data da sua êxpedição.

Nome EmpÍesarial
ELI DELGADO DE PROÉNÇA . SERVIÇOS . ME

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

iÍi
li,'
t3

il
It
4.
!.
Él

À

I
i.í

ii
í
It
li:.

Número de ldentificação do RegistÍo dê
Empíesas - NIRE (Sedê)

41 I 0535695-0

CNPJ

04.911.571/0001-39

Data de Arquivamênto
do Ato de inscrição

20to212002

Data de lnício
de Atividade

14102t2002

Endereço Completo (Logradouro, No e Complemento, Bairío/DistÍito, Município, UF, CEP)

RUA outNzE DE NovEMBRo,233 - TERREo, cENTRo, TELÊMAco BoRBA, pR, 84.26s-4oo

Objeto
coMÉRcro A vAREJo DE AUToMóvErs caMToNETAS E unLrrÁRros usaoos.
INSTALACAO E MANUTENÇAO ELETRICA
INSTALACAO E MANUTENCAO OE SISTEMAS CENTRÂIS OE AR CONOICIONADO OE VENTILACAO E REFRIGERACAO
ATIVIOADES PAISAGISTICAS
OBRAS DE URBANIZÂCÂO RUAS PRACAS E CALCAOAS
OBRÁS DE ALVENARIA
COMERCIO VÂREJISTA OE MATERIAIS OE CONSTRUCAO
ATIVIDAOES OE INTERMEDIACÂO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EXCETO IMOBILIARIOS
LIMPEZÁ EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
TRÁNSPORTE RODOVIARIO OE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS IlIUNICIPAL
ATIVIDADES RELACIONAOAS Â ESGOTO EXCETO A GESTAO DE REDES
COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
TRÁNSPORÍE ROOOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
SERVICOS DE PINTURÁ DE EOIFICIOS
OUTRÂS OBRAS OE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
SERVIÇOS DE LIMPEZÂ E CONSERVACAO OE RUAS LOGRÂDOUROS
INSTALACOES HIORÂULICAS SANITARIAS E OE GAS
co rÉRcto vAREJtsra DE pLANTAS E FLoRES NATURAtS
SERVICO DE SOLOA

Capilal: RS 100-000,00

(CEM MIL REAIS)

Microempresa ou
Empíesa dgfeqrcíõ?Dí<

lLet,6' 1/3t2006) \
lutÁo.,,,or..u )\-/

Situ§gja!-e4íesa
REGISTRO ATIVO

Últrmo Arquivamento

Datat3110312017 Número:2017í660803

Ato: ALÍEF{AÇÃO

Evento (S): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
Status

{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome do EmpÍesáno
ELI DÉLGADO DE PROENÇA

ldentidade: 491í920E,SSP/PR

Estado Civil: Casado

CPF: 688.329.669-72

Regime de Bens: Não lnÍoÍmado

TELÊ|VIACO BORBA - PR. 07 de maio de 2019
191301741-5

rililililIiltfifl tililllilililt]il|
LEANORO IllARCOS RAYSEL BISCAIA

SECREÍARIO GERAL r'-tt;-.r.. . -:
(.r,r.
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7g g,ReeitaFedetal
CERTIDAO

lNlsTÉRIo DA FAZEiIDA
SêcrêtaÍlâ da Rocolta Fêdêral do BÍarlt
Procuradodacotr! da Fazenda Nacl,onal

CERTIOÃO POSIT]VA COT EFEITO§ DE I.IEGATIVA DE DÉBÍTOS REI.AIW(Xi AqS TRIBUTO§
FEo€RATS E À DIYIDA ATlvA oA UNIÃo

Nome: EU DELGADO DE PROENCA - SERVICOS
CI{PJ: 04.91í.571r(Xr0l-39

Ressakado o direito de a Fzenda Naciond cobrar e insqeveÍ quaisquer díyidas de
responsabilida(b do sujejb passivo eciÍna identificado que ybrê{n a sêÍ ap{rrad.s, é ceÍtificado que:

1. constam débfios admÀnistradcs peb SêcÍetarÉ da Receila Federdl do sraslT (RFB) coÍÍl
exEibilidade suspeÍrsa nos termos do art. 15í da Lei no 5.172, de 25 de outubÍD de í 966 -
Codilo TÍibulárb NâcioÍC (CTN), ou objeto dê decisão indicbl que deteÍmina sua
desconsideração para fins de certifica@o da reguhridade fiscal, ou ainda não venqidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria€erel da Fazênda f,lacional (PGFN) dábibs inscritos
em DÍvida Ativa da União (DAU) com €xigDflirads susponsa nc termos rJo aí. í5í do CTN,
ou garantidc mediante bens ou dirêit6, ou com smbaEo6 da Faz€nda Pública êm pnooessos
de execução fiscal, ou obiêto dê dêdsão jutlcàl que determlu slrâ dêsconsideração pere fins
de ceÍtificaçáo dâ regulan'dade fiscal.

ConfoÍrne disposto ms aÍts- 205 e 206 do CTN, esle docuÍnenlo lem os ÍnesrÍB efeitos da certidão
negativa.

Este cêíid:io é válkla pêre o êstabêbcimênto Ínebiz e suâs filbis e, m cêso dê ente federativo, parâ
todos os órgãos e fundc publicos da adminislraçáo direta a ele vinojlado§. ReÍêr+€ê à siluaÉo do
suieito passivo no âmbib da RFB e da PGFN e abrang€ incfusive as conúibuiçóes sociâis previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágÍaío rÍnico do aÍL t 1 da LeÁ no 8.212, & 24 dê iulho dê 1991 .

A acêitação desta certidão está condicioflada à verificâção de sua aúenücidade na lntemet, nos
ên@rcços <httsJ/rb.gpv-br, ou <hth]/Íwww.pgfrl.gov.bÊ.

Certidão emiüda gratuiÍiamente com base na PoÍlaÍia Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de A1U2O'14
Emitida às 09:14:28 do dia 2211112018 <hora e clatia <le BrasÍlia>.
Yálida até 21 lü512019.
Çtqigo dc ognlÍole da caÍtrdâo: EFí.1çtEtrçÀoME
Qua[uer rerura o.r arnenda hvaliriaÉ esle docurngnto.

Nova consutta
Er Prf,f íÍ Pírlnêpr. impralltó

ryy'tr/
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túrnrslefio do Desenvolvrmento, Indústria e CoÍrérclo ExtefloÍ
SecÍetaíâ do Desenvolvmenlo dã i,íoduçáo
lJepa,lamenlo Nacrona de RegislÍo do Coméroo

N uEqo oE roENÍrFrcÀÇÁo Do

411C535695-0

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
INSTiILIÇOES OE PREENCHIMENÍO 086
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SSP PR
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1, 1t-1967 4 .971 .924-B
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ÔorÁcrlrÁDoNÁ (ocRÁDouRo íua. êv êrc)
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ttt Êt"rÀco BoF.BÃ
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À-.IEi.] I DÀ. MARECII,I,], FLORIANO PEIXOTO

SÀL,À- O 1
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r2.í100.c0

id: :ra, sob as penas da lei, náo estar impedido de exercer atividade empÍesária, que não possui outi'o registro de
empresário e requer à Junta Comercial do penaNÁ:
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B-1
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c 2'-
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íúr.l stéío do Desenvolvrmento lndústÍia e ComeÍoo EÀtenor

Sêcíelana de Comercro e Seru Ços

-eparà, *nto ttac,o.a. oe RegrslÍo do ComéJc.o

REQUERTMENTO DE EMPRESÁRIO 087
Folhas 2/ 3
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41105356950
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xrc«xxxxxxxx
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ELI DELGADO DE PROENÇA

BRASILEIRA CASADO

vtr r ! SEPARAÇÃO DE BENS
REGTUE oE BENslr..ssadol

PEDRO LOPES DE PROENÇA
I 

TDALTNA DELGADO DE PROENÇA
NAscroo EM ld.r. ft E3c'n.nro)
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ELr DELGADO DE PRENÇA SERVTÇOS M.E

RUA AVENIDAXVDE NOVEMBRO NO233

CNPJ 049í1571000139 |NSCR|ÇAO ESTADUAL 90378701 50

TELEMACO BORBA PR CEP=84265-400

EMAI L=TATICOVE ICU LOS@HOTMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

PREGÃO PRESENCTAL N' í6/20í9 - SRP
ANEXO I

PROPOSTA DE PREçO
í. Do Objeto e Valor Máximo
í.'l A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual
contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmente
locados para uso da Administração Pública Municipal, conforme especificações e
quantitativos abaixo relacionados.

1.2 O valor máximo global é de - R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

Item Código
Do produto/serviço

7817

VALIOADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Telêmaco Borba 07 maio de 2019

Recurso máximo
a ser utilizado
pêlo período de í2
doze meses

57.000,00

E PROENÇA

cPF 68832966972

RG 49í 19208

1

Obs. O desconto será aplicado sobre e Tâbelâ Oficial do Paraná EdiÍicâçóes.

2. DO PRÂZO DE EXECUçÀO
2.1. O pÍazo paÍa início da prestaçáo de serviço será de até 02 (dois) dias a paÍtir da
solicitação emitida pelo Municjpio.
3. DO LOCAL DA PRESTAçAO DOS SERV|çOS
3.1. No municíp_io de Nova Santa BárbaÍa, nos locais a serem indicádos pela Preíeitura.
4. TNFORMAçOES AOtCtONAtS
4.'l Do pÍazo, recebimento, forma de pagamenlo e demais regras estarão dispostas no Edital de LicitaÉo

04.uí.57í1000í
ELI DELGADO DE PROENg.

SERWÇOS. ME

gH##':'ix'g;';,;;;;,,l,xi

Nome do
produto/serviço

Percentual
mínimo de
desconto

Prestação de
serviços de pintura
dos imóveis próprios
ou locados pela
Administração
Munici al

SYo

i$*
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-' 4AIL=TATICOVETCULOS@HOTMAtL.COM

IryYEloPE No 01 - PRoPosrA DE PREcos
RAZAO SOCIAL / CNPJ " r-YVV

ENDEREÇO COMPLETO
PREGAO PRESENCIAL N' í6/2019 - SRP

Abertura: Dia 08/05i20i9, às í4h00min.
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, 1175

CNPJ: 24.733.141/0001-81 CCM 100185 I.E: ISENTA
CEP 84300-OOO . TIBAGI - PARÂNÁ

ANEXO II

PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

PREGÃO PRESENCIAL N" 016/20I9

ITEM

60.000.00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:02 (DOIS) DIAS A PARTIR DA
ASSINATURA DO CONTRATO.
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DECLARAMOS QUE, NA TAXA ADMINISTRATIVA PROPOSTA ESTÃO
INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS A
PER,FEITA EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA PROPOSTA
DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Nova Spnta Barbara, 08 Çp maio de 201 9.

/ ú'y' fo"vo!/llaso^^
RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
Ruan Felipe Carvalho
Titular
RG:8.046.222-0
CPF:063.068.319-08

rzr.m.tEr/oofi-sT

RUÁIJ FfUPT CIRIíALHO . TTE,,r,],

RUAPAOR: FÊRRJCiO, 1i75. SL,02. CENTRO

EP&"1m{oo-ilBAGr -E

CODIGO DO
PRODUTO/SERVIÇO

NOME DO
PRODUTO/SERVIÇO

PERCENTUAL
DE

DESCONTO
OFERTADO

(%)

RECURSO MAXIMO
A SER UTILIZADO
PELO PERIODO DE
r2 (DOZE) MESES

7817

PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS DE
PINTURA DOS

IMOVEIS PROPRIOS
OU LOCADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO

MLINICIPAL

r0I

/./,t"
//-/
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ANEXO II

PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

Pregão Presencial N" 016/20'19

Registro de Preços para eventual contrataÇáo de servrços de pintura dos imóveis
próprios ou eventualmente locados para uso da Administração Pública lVlunicipal.
conforme especificaÇôes conslantes no Termo de Referência, anexo I do Edital Pregão
Presencial N" 16/2019, nas quantidades e especificaçoes abaixo definidas.

Item Código do
produto/serviço

Nome
produto/serviço

do Percentual Recurso
de máximo a ser
desconto(%) i utilizado pelo

período de

I 7817 Prestação de serviços
de pintura dos imóveis
próprios ou locados
pela administração
Municipal

12 doze meses
54 600.009ak

O percentual de desconto oÍertedo será aplicado sobre a Tabela Oficial do
Paraná Edificações.

Validade da proposta :60(sessenta) dias

Prazo de prestação de serviços:O2(dois)a partir da solicitação emitida pelo
município.

Prazo de pagamento: em até 3o(trinta) dias após a entrega da nota fiscal

- Declaramos que. na taxa administrativa proposta estâo incluídos todos os custos que
se íizerem indispensáveis à perfeita execuçáo dos serviços objeto desta proposta

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condiçôes estabelecidas no
edital e seus anexos.

Razão Social : FABIO C. MARTINS - PINTURAS EM EDIFICAÇOES - EIRELI



09?

CNPJ n0: 10.793.694/000í-15 lnscrição Estadual: 90512828-06
Endereç0. Rua llha de Marajó, No 400, Bairro: Conjunto Horizontal Marajoara
Cidade: lbiporã Estado: Paraná CEP: 86.200-000
Fone: Fax. (43) 3158-2879
Contato :Fábio Cristian Martins
E-mail. paralegal@consiga.com.br
Enquadrado: Microempresa
Dadosbancários :Banco.BradescoS.A. Agencia.0141
Conta0041080-2 Favorecido :FABIO C. L4ARTINS -PINTURAS EM
EDTFTCAÇÓES -ErRELr

lbiporã 06 de Maio de 2019

FABIO C. MARTINS - RAS EM EDTFICAÇOES - EIRELI

,.,l;,,:-ü#-$'':I'tl

;-*r's§Isftiâ.[,ftier:
FABIO CRISTIAN MARTINS

ADMINISTRADOR
RG N" 28.916.275-0

cPF N0 027.221.109-54

.//'
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuÍadas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relalivas a créditos tÍibutáíios administÍados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente fedeÍativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍcaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitid uita te com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1 .751, de 211012014
Emitida
Válida a

07 do dia 212019 <hota e data de Brasília>
812019

Código controle da dáo. Â,48C.431 4.2478.38F4
Qualquer ra' menda invalidará este documento

CERTIDÃO NEGATIVA OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIOA ATIVA
DA UNIÃO

,/
Nome: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI/
CNPJ: 24.733.141/0001 {'l

@

1t1

l,{
,11/



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.019854153-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.733.'14110O0141
NOME: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da F azenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e reÍere-se a débitos de

^atureza 
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov.br
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§@caó MUNICÍPIO DE TIBAGI- ESTADO DO PARANA
Secretaria de Finanças

*É*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

No 3322/2019

RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME, inscrito(a) no C.P.F/C.N.P.J. 24.733.14'110001-81 , com
endereço na RUA PADRE FERRUCIO, 1175, CENTRO - Tibagi - PR, nada deve a esta PreÍeitura
referente a impostos e taxas, Íicando, todavia, ressalvados os diÍeitos da Fazenda Municipal de proceder à
cobrança de quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurado.

^ 
Presente, do que dou Íé.4 presente certidão tem sua eíicácia p
rasuras e no original.

a partir da emissão, sem

ESTA CERTIDÃO NÂO TEM EFEITO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS URBANOS

Tibag 3 de maio de 2019

A aulenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.tibagi.atende.net
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Emitido via lntemet (315h9 O9:14.21)-

30 (trinta) dias,

SEcRETARtA OE FINANÇAS - pRAÇA EDi,IUNOO MERCER,232 - TTBAG|-PR - (42)3916-2141
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Cá.,,xA
CAIXA ECONÔMICA FÊDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição:
Razão social:
Endereço3

2473314t/ooo7-81 ./
RUAN FEUPE CARVALHo rtBAGt ME/
RUA PADRE FERRUCIO 1175 SALA 2 / CENTRO / TIBAGI / PR / 84300-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o p.Il. 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: 28/04/20t9 27 /05/2Ot9

Certificação Número: 2 030153448866

Informação obtida em 03/05/2OL9, às 09:06:07

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

,P',/

ttt
' !.t

",.'ryP-
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03i05/2019 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaÇão da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 20í8

Emitido no dia 03/05/2019 às í 0:19:19 (data e hora de Brasília).

104
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# REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

PORTE

ME

IGO EOESCRI OA ATIVIDADE EC

41.204.00 . Co o de êdiÍiclos

cóotco E oEscRrÇÀo oAs ATtvtoaDES EcoNôMlcas sEcuNoÁRt s
42.13{.00 . ObÍas de uóanização . ruas, praças e calçadas
rt:}.21§40 - lnstalação e mánut€nçâo elétrica
43.223{í . lnstalaçóes hid.áulicas, sanitárias e de gá§
43.304{2 . lnEtalação de poÉas, janolas, tetos, divisórias e armários embutidos de quâlquêr matgdâl
rl:}.30-4{4 . Sêrviços de pintura de ediílcios em geral
43.30-4.99 - Outras obras d€ acabamsnto da construção
43.9í{.00 - Obras de Íundaçôes
43.99.1.03 - Obras de alvenaria
81.11-7{0 - Sêíviços combinados para apoio a edificios, excelo condomínios prediais
Eí.21.4{0 - Limpeza em prédios e em domicílios
Eí.22.2{0 - lmunização e control€ ds pEgas urbanas
81.29.0{0 . Atividades de limpeza não especiÍicadas anteriormente
E2.20-2-00 . Atividades de teleâ16ndimento

IGO E OESCF otcÀ
213-5 - Ém esárlo lndlvldual

LOGRÀDOURO

R PADRE FERRUCIO
NÚMERO

1175
COMPLEMENTO

SALA 2

BAIRRO/DISÍRIÍO
CENTRO TIBAGI PR

IDEREÇO ÉLE tco ÍELEFONE
(42l. 327 5-3121CONTABILTBG HOTMAIL.COM

DATA oa srÍuaçÃo cAoAsrRAL
05,/05/20í 6

SITUAÇÃO ESPECIAL DAÍA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

COMPROVAN E DE SITUA o
CADASTRAL

DE INSCRI OATA OE ABERÍURÀ

05/05/2016
N MERO OE I

24.733.141/0001€í
MATRIZ

RUAN FELIPE CARVALHO . TIBAGI
NOME EMPRESARIAL

ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE ÉANÍASIA)T

CEP

.300{00

RATIVO RESPENTE L (EFR)

ATÍVA
c

tvo

receita.fêzenda.gov.br/PessoaJuÍrdrca/CNPJ/cnpJreva/Cnpjreva_Solicitacâo.asp

I Voltar

Página: 'll'l
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TR,,ABAIHISTÀS

Nome: RUAN EELIPE CARVALHO - TIBAGI

Certidão n": 7'/ 1822322 / 2079
(MATRIZ E EILIAIS) CNPJ: 2 4 . 7 3 3 . 1 4 1 / 0 0 0 1 - 81

s 09:09:52
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

ExpediÇão:
Va.Iidade:

0

9/LA/2079
a

de sua expe

Certif ica-se que RUÀN EELIPE CÀRvÀLHO - TIBÀcI
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

2 4 . 1 33 . 141/ 0 0 0 1 - 8 1 , NÀO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
T r ab a I h i s t a s .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Leí n" 12.440, de 7 de julho de 2aI)., e

na Resolução Admínistrativa n" 1,41 A/2071 do Tribunal Superior do
TrabaIho. de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunaís do Trabalho e estão atualizados a:-é 2 (dols) dias
anter.icres à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou fifiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
I nternet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidào emitida gratuitamente.

INFORI,TAÇÃO TMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi stas constam os dado s
necessários à identl frcação das pes soas naturai s e j uridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udiciais trabaJ-histas, incfus ive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorár j-os, a custas r a
emolumentos ou a recoLhlmentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministerio PúbIico do
Trabafho ou Comissão de ConciliaÇão Previa.

,t.;
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RUÀN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, 1175

CNPJ: 24.733.141/0001-81 CCM 100185 I.E: ISENTA
CEP 84300-OOO - TIBAGI - PARANÁ

ANEXO IV

DECLARAÇAO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART. 7", INC. XXXIII DA CF)

Pregão Presencial n" l612019 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI, inscrita no CNPJ n"
24.733.14110001-81, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ruan Felipe
Carvalho. portador da Carteira de Identidade n" 8.046.222-0 e do CPF n" 063.068.319-
08, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de

2l de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854. de 27 de outubro de 1999. que não

emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,

na condição de aprendiz.

Nova Santa Barbara. 08 de maio de 2019

Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
RG: 8.046.222-0
CPF: 063.068.3 l9-08

e,,inutu,u4,o,* íJr'' {*a//t

rzq.mfil/ooo1-81i

f; 
'Jr'h! 

íIIIPE CÁRI/AIHO' IÍ8ÁGI

PLiÀPÀOR:- F-:CRJC|O 1i75'SL' 02 ' CENÍR0

EPô43,rci0! 
- tl8ÂGl - Pil
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBÂGI - ME
RUA: PÀDRE FERRUCIO, 1175

CNPJ: 24.733.141/0001-81 CCM 100185 I.E: ISENTA
CEP 84300-OOO - TIBAGI - PARANÁ

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial n" l612019 - SRP

A empresa RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI. estabelecida na Rua Padre
Femrcio. n' 1175. inscrita no CNPJ sob n' 24.733.14110001-81, Declaro, sob pena da

lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
Pregão Presencial N" l612019-SRP. instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nova Santa Barbara, 08 de maio de 2019

ANEXO V

4 ny'?, Á"'úr"

rzE.mlqlruooi-sT

Assinatura O)vr

Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
RG: 8.046.222-0
CPF: 063.068.319-08

EUÁIí TEiiPE CÁR'I /.LHO . TTB ,,GI

irjÀ pAoRt te?RiJcrc, 1 1i5 . sL c2 ' 0ENTRo

lüPô1:tlc3{ - irÊAc, - u
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, ll75

CNPJ:24.733.141i0001-81 CCM100185I.E:ISENTA
CEP 84300-OOO - TIBAGI - PARANÁ

ANEXO VI

DECLARAÇAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencialn' 1612019 SRP

A empresa RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI, estabelecida na Rua Padre
Femrcio, n" 1175 inscrita no CNPJ sob n' 24.733.14110001-81, Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova
Santa Barbara na modalidade Pregão Presencial N" 1612019 - SRP, sob as penalidades

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

presente Iicitação

Nova Santa Barbara.08 de maio de 2019

errinutu,u4*^ rur' Át'/*
Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
RG: 8.046.222-0
CPF: 063.068.319-08

rzntg.l+Í/ooo1-81i

i UÁI'J FfIiPE CÁR V i,LHO . TIB ,,GT

iIJÀPADRT FECRU;IC. 1:75. St, 02'CENTRO

Ig?813C0-000 - ÍlBÀc, - g
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RUÀN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME
RUA: PADRE FERRUCIO, 1175

CNPJ:24.733.141/0001-81 CCM100185LE:ISENTA
CEP 84300-OOO - TIBAGI . PARANÁ

ANEXO VIII

DECLARÂÇÀO DE NÀO PARENTESCO

Pregão Presencial n" 16/2019 - SRP

RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI, inscrita no CNPJ sob n'24.733.141/0001-81,
por intermédio de sua representante legal o Sr: Ruan Felipe Carvalho, portador da
Carteira de Identidade n' 8.046.222-0 e do CPF n" 063.068.319-08, DECLARA, para

efeito de paÍicipação no processo licitatório Pregão Presencial n" 1612019, da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. que não mantém em seu quadro societiirio
ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colatera] ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, queÍ sejam de cargo em confiança ou
estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao

DepaÍtamento de Finanças, Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara.

Nova SanÍa Barbara,08 de maio de 2019

4u.- filr' /"'*'/l*Assinatura:
Empresa: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
Representante Legal: RUAN FELIPE CARVALHO
Cargo: TITULAR
RG:8.046.222-0
CPF: 063.068.319-08

--Í

?t.txru1,ooo1'81'
;iUA}I FÍIIPE CÂRt/AIHO' 118A6I

r r:2r")1É íER1'C'3''!1?i - SL 02 ' CEiTIRC
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N.A. BUENO E BUENO LTDA
CNPJ: 05.589.805/000 1 -36

RUA: IRINEU GOBBO, No 490.
TIBAGI - PARANÁ

CERTIFICADo DE CONCLUSÃO DE oBRA

N.A. BUENO E BUENO LTDA, inscrito no CNPJ sob n" 05.589.805/0001-36,
com sua sede a Rua Irineu Gobbo, n" 490, centro de Tibagi -PR, CERTIFICA que a
empresa RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME, localizada na cidade de Tibagi
PR, inscrita no CNP so n nc uiu com excelência os serviços
de Pintura no prédio das Instalações do da distribuidora de bebidas sendo de 6.000 (seis

mil) metros quadrados na cidade de Tibagi- PR, com início no dia 03 de julho de 2016 e

término em l0 de novembro de 2016.

Por ser expressão da Verdade Firmo o Presente

Tibagi, 10 de novembro de 2016

0

l4i ã-:r r : +,,11 t. t.,r..lt^r..
.$(!1rÂ .*:j:...i ,_ir i,.:r-i Í i,,.

{J;i}
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',ú^tb^ c4? %)'-e*'4'
N.A. BUENO E BUENO LTDA

CNPJ: 05.589.805/0001 -36
S' m [I E ffi g "í1"'d';'í,ry;,,,e'
-àrrr* iriri.ieU iiOBBo. 490
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REPÚBLICÀ FEDERATIVA DO BRÁSIL

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE TIBAGI

CARTORIO OISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS T I T U LA R

RUA FREI GAUDENCIO, N" 469 . CENTRO ATHOS NAZÂRI SANTOS

r ,BAG r/PR-'43ooooo 
#:*lrtJ^Ii.1í

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição fnlÊUCtR E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste
cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento coü6.

RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI -ME ,/
CNPJ 24.733.14110001-81, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 15 anos que a antecedem.

lliltlillililtlIililttiltIll ilil]ilrll
TIBAGI/PR,

Qj,mt'cLcr-
vASssA DE ALMETDA

Ê,
e r P.Ár'

t
ti',1: ii,1H

RAT,!,
Ç(,

,.?+ltcr
r. )VÀ

rút'À À,i
Á.!L

v\

€BE
LU il ',.iiil

t
ti 1iá!;EEI ..qTHOS l.lAZAI-ii 9,\r!1C3

RTao'rl^c0R, p^RrLDoR, c :rs cur:an-
ÀvtLr^noP Ê oEpoSlÍ.1i,1] t'êLi(n ,/

o$ -/
AD

Página 0001/000

RC

/

Y',tl
I

ü,t,I

illIrillrffiilill
3 de Maio de 20í9, 12:33

-$+-

ítÍlf G

ilil tI ll



ffi
Sacrolaia da Mlcro c Psqu€ne Ernpr6sa

Secrelana da Raalonlllráçáo e Slmpliílcação

Dep6íamento dê Roolslro Emprês.rl.l e lnlêgraç.ào

Júnta comsclal do Estldo do Pàrená. JUCEPÂR

TLz
REOUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fo{hás 1/l

'Esre documenro lorgerado no ponâiEnprcsâ FáclPa.3na

;.aq-

PAAA JSO ÉXCLUSIVO DA JUNTA COMEBCIA.

JU!Í!À COI,IERCIÀ! DO ESfÀDO DO PÀITÀNÀ - SEDE

C.ERIIEICo o REGISTBO a4 05/03/2016 11:25 sOA N" 41108057490
inqrocoro, 16293a?69 DE o5/o5/2016. coDrco DE vERrFrcÀçÀo:
LL6OO2A5242. NIRE: rt1108057a90.
RUÀN ÉEI,IPE CâR\IÀISO - TIBÀGI
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PRErutrr,.ttlA Do MuXfcipto DE TIBAGI
ESTADo Do PARÁNÁ

Pç. Edmundo MerceÍ, - Fonê. (42) 3916 2200 - 84300,000 - Trbagi- PR - lyww.tibaoi.or.qov.br

Razão Social

RUAN FELIPE CARVALHO. TIBAGI - ME.

CNPJ. 24.733.'l 4 1 /000'l -8'l lnscriÉo Estadual

Endereço

RUA PADRE FERRUCIo

Ne

1175
Bairro

CENTRo

Município UF CEP

TtBAGt PR 84300-000
Telefone e-mail

contabiltb hotmail.com
Ramo de Atividade

CoNSTRUÇÃo DE EDIFÍcIos, oBRAS DE URBANIZAÇÂo _ RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, oBRAS DE ALVENARIA,

LrMpEzA EM pREDros E EM EDrFÍcros, TNSTALAÇÃo E MANUTENÇÃo ELETRTCA. sERVrÇos DE PTNTURA DE

EDIFiCIoS EM GERAL, oUTRAS oBRAS DE ACABAMENTo DA CoNSTRUÇÁo, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÁO

ESPEC|FTCADAS ANTERIoRMENTE, oBRAS DE FUNDAÇóES, TNSTALAÇôES HrDRÁuLrcAS, sANrÍÁRrAs E DE

GÁs, INSTALAÇÁo DE PoRTAS, JANELAS, TToS, DIVISÓRAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALOUER

MATERIAL,

Certifico que a empresa acima mencionada encontra-se devidamente

inscrita no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Tibagi, de

conÍormidade com a Lei Federal nq 8.666/93.

MÊS ANO

201 I1'l
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ALVARA N"

Cad. Econôrnico

Trpo Empresal

À
PREFEITURA MU ICIPAL DE TIBAGI

SECRETARIA DE FINANçAS

Nome/Razão Social: RUAN FELIPE CARVALHO . TIBAGI . ME

Logradouro: RUA PADRE FERRUCIO. 1175

Complemento sala 2

Bairro. CENTRO

C.E.P.: 84.300-000 Cidade. Trbagi

CNPJ/CPF: 24 733 141{OOO1-A1

Exercício: 2019

Requerimento:

Estado: PR

100185

100185

Micro

Atiyidadê PÍincipal: Data lnÍcio Atividade: 30/06/2016

4120.4/00.00 - Construção dê edíicios

Atividades Secundária5:
4213.8/00 00 - Obías de uíbanrzaçêo ruas. praças e calçâdas

4321 5/00.00 - lnsralaçáo e manulcnÇáo eléúicã

4322.:V01.0O - lnslâlâçóes hrdÍárli.ás, sânilánas e de gás

4330.4/02.00 - lnsralação de ponas, lanelâs, lelos, dNrsóÍras e armános embuldos de qualquer material

4330.4/04.00 . Servrços dê prntuía do edifioos em geíal

4330 4,f99.00 - Outras obras de acabamento da conskuÉo

4399.1/03.00 - Obras de àlvênaria

8121.4/00.00 - Lrmpeza ern prédios e em do,nicilos

8129.0/00 00 - Alivrdades de lrfirpcza não cspecrÍcadas anter rÍmenle

}ã'âJt t À\)l1-,r, a/iL'l\ii-II
,4.)vA I íLlJtA 1

ir0t.
f*- t

!
IAÍea Tolal do lmóvel

Horário de Funcronamento

Obse.vaçóes:

50.00 m'

Conforme Ler Munrcrpal

AÍca Utilizada
IHA I lr

ererro de 20í I

I - Será ex€rda renovaçáo cÍa lrcênçá sêmpre que ocorÍer mudançás de rêrno dg atrvidâde. modificações nas
câracteristicás do eslab€lecrmenlo ou lransÍerência de local.
2 - Nos câsos de altcraçocs lais como:

Encerramento das Atrvrdades. Mudanças de Endereç., Razão Social. Ramo de Alivldade. elc o conkrburnle seÍa
obílgado a clmunrcar e PreÍêrtura denlro do prazo máxrmo de 30 (línta) dras.

IMPORTANTE
- Evrle nlultas audrtorias ÍrscaliTaÇào especrel e oulros aborrecrrnenlos nranlerdo em dia sua §luaÇào peÍa,rte o Íisco

Futuramenle vccê precrsará de Ccnrddcs para Íns de aposc.iadoÍra. aLrxiIos. pensóe5. etc.
Zele pelo scu Íuturo.

)

W
Augusto Sa0l ro Cruzetta J an MaÍt

:í ndo oô' AUGUSIO 5Àr,r2ÀlO CRUZITT;

TIBAGI
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PENITNÁ

ATA DE REUNIÁO DE RECEBIMENTO E ABERTURÁ DOS ENVELOPES N" I E N'2

REF: EDITAL »T PNECÃO PNESENCIAL N']6/20T9 - PROCESSO ÁD]'TINISTRATIYO N."
28/2019

Ata da sessâo 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' 12/2019 -
(PMNSB) - Registro de preços para eventual contratação
de serviços de pintura dos imóveis próprios ou
eventualmente locados para uso da Administração
Pública Municipal.

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas. no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,
Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do
Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1 .33 1.506-92 SSP/PR. e os membros da
equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Sih,a, RG n' 7.224.894-5 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere
Sotto, RG n' 9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n' 080/2018, para proceder a abeÍura e

julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na erecuçâo do

objeto do Pregão Presencial n' 16/2019 - destinado ao registro de preços para eventual

contratação de serviços de pintura dos imór'eis próprios ou eventualmente locados para uso da

Administraçào Pública Municipal. Aberta a sessão, o pregoeilo inibnnou que protocolou os

envelopes no I e no 2 as seguintes empresas: ELI DELGADO DE PROENCA - SERVICOS,
CNPJ n' 04.911.57110001-39, representada pelo Sr. Eli Delgado de Proença, RG n' 4911920-8,

FABIO C. MARTINS - PINTURAS ENI EDIFICACOES - EIRELI, CNPJ n"

10.793.694/0001-15, representada pelo Sr. Fabio Cristian Martins, RG n'28.916.275-0 e RUAN
FELIPE CARVALHO - TIBAGI, CNPJ n'24.733.14110001-81, representada pelo Sr. José

Amauri de Souza. RG n' 5.844.803-6. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando
que os representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento

exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessào com análise

do envelope contendo as propostas de desconto. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o

representante da licitante que apresentou o maior desconto à negociação direta. visando à obtençào

da ol'erta mais vantajosa para a administração. O desconto ol'ertado foi de 3l%o (trinta e um por
cento). Em seguida. procedeu-se à análise dos documentos da empresa cuja proposta tbi
classillcada em primeiro lugar, sendo ela: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI, CNPJ n"

24.733.141/0001-81. onde obsenou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo,

portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro. o prazo de 10 (dez) ninutos
para a manifestação de possível inteçosição de recursos. Decorrido o prazo, sem rnaniÍ-estação de

intenção de interpor recurso. o Pregoeiro declara vencedora à empresa habilitada. O Pregoeiro

informou ainda que no prazo de 0l (um) dia útil contado do encerramento da sessão, a licitante

declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com o desconto devidamente ajustado ao

último lance. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidit sobre a sua

Rua Waltrêdo Bittencourt de Moraes, 222 -'1(0xx43) 3266.8100 C N P J. 95 i61.080,{x)01-60
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E-mail: licitacao@n sb Dr oov br N ova Sanla BárbaÍa - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

Í NOVA SANTA BARBARA

óis Nunes

ESTADO DO PARANÁ

Homologaçào. Nada mais a tratar, a sessâo foi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da Silva. lavrei a
presente ata que lida, e achada conforme. vai assinada por mim. pelos membros da comissão de
licitaçào e demais presentes que assim desejaram.

Marco A n io de

oerro

Rosem re Luiz da Silva
Equipe de apoio

, ..--,í,1,

' r ,zr LL'e
'-.1.
lliny §imere Sotto
Equipe de apoio

do de Proença

Representante da empresa Eli Delgado de Proença - Serr,iços

Fab ran Martins
Representante da empresa Fa Martins - Pinturas em Edilicações Eireli

rl e Souza

Representan empresa Ruan Eelipe Carvalho - Tibagi

Po

J

)
Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes. 222 - -J(0xx43) 3266.8100 C.\ P I 95.561 080i 000 I -(í)

E-mail: licitacao@nsb.pr.qov br Nova Santa BárbaÍa - Paraná
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RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI - ME

RUA: PADRE FERRUCIO, 1175
CNPJ:24.733.141/000r-8r CCM100185l.E:ISENTA

CEP 84300-OOO - TIBAGI - PARANÁ

ANEXO II

PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

PRT,GÃO PRESENCIAL N' O16i2O I9

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE PRESTAÇÀO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) DIAS A PARTIR DA
ASSINATURA DO CONTRATO.
PRÁZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DECLARAMOS QUE, NA TAXA ADMINISTRATIVA PROPOSTA ESTÀO
INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS QUE SE FIZER-EM INDISPENSÁVEIS A
PERI'EITA EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA PROPOSTA
DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS
CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS,

Nova Santa Barbara, 8d io de 2019

Q*"
RUAN

.,^\ I
t-

)-WA)
can\a

ema

,^Í.) il^
FELIPE

Ruan Felipe Can'alho
Titu lar
RG: 8.046.222-0
CPF;063.068.319-08

LHO_TIBAGI ME

ITEM CODIGO DO
PRODUTO/SERVIÇO

NOME DO
PRODUTO/SERVIÇO

PERCENTUAL
DE

DESCONTO
OFERTADO

(%\

RECTIRSO MAXIMO
A SER UTILIZADO
PELO PERIODO DE
l2 (DOZE) MESES

I 7811

PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS DE
PINTURA DOS

IMOVEIS PROPRIOS
OU LOCADOS PELA
ADMINISTRAÇÀO

MT'NICIPAL

3t% 60.000,00



,# pEpgtTURA MUNICIpAL

t#ruovA sANTA BARBARA 121
ESTADO DO PÁR{\A

RESULTADo oe ucrraçÃo
PREGÃo PRESENCIAL N" 16/2019 - SRP

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

do Paraná, comunica que no dia 08 de maio de 2019, às 14h00min, no predio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'222, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento das propostas

aprêsentadas na licitação modalidade Pregão Presencial n'16/2019, destinado ao registro de

preços para eventual contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventualmente

locados para uso da Administração Pública Municipal, conforme ata anexa.

Protocolaram os envelopes n" 1 e n'2, as seguintes empresas: ELI DELGADO

DE PROENCA - SERVICOS, CNPJ n. 04.911.57110001.39, FABIO C. MARTINS - PINTURAS

EM EDIFICACOES - EIRELI, CNPJ n. í0.793,694/000,1.15 e RUAN FELIPE CARVALHO -
TlBAGl, CNPJ n' 24.733 14110001-81.

Após abertura dos envelopes de propostas, etapa de lances e análise dos

documentos de habilitação, o pregoeiro declarou como vencedora a empresa: RUAN FELIPE

CARALHO - TlBAGl, CNPJ n" 24.733.14110001-81 , que ofertou um desconto de 31% (trinta e

um por cento), sobre a Tabela Oíicial do Paraná Edificações.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se 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 necessártas.

Nova Santa Bárbara, 0810512019.

Marco A ont e Assis Nunes
regoerro

Rua \Yalfiedo Bittencourl de \Íoraes no f22, Centro. 1.13. i166.8100,3 - 86.250-000 Nova Sanla Bárbara.
Paraná - E - E-mails licitacao?nsb.pr.sor,.br - rvrvw.nsb.Dr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo ne O28l 2Ot9

Pregão Presencial ns O16l2Ot9

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de pintura

em imóveis próprios e eventualmente locados, para uso da Administração

Pública.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíOICO NC O79I2OL9

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Presencial ne 07612019, o qual tem por objeto registro de preços

Registro de Preços para eventual contratação de serviços de pintura em

imóveis próprios e eventualmente locados, para uso da Administração

Pública.

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

Decreto 1e 5.450/2005 [paro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 10.52012002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

122



't
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como

forma de fixar o preço médio a ser licitado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. as incisos I a lV da Lei ne 10.520/02) e providenciou

a publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. as, V da Lei ne

to.szo/02l,.

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das

mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos

previstos.

No total, 03 (três) empresas se credenciaram para disputa por lances,

apresentando a documentação pertinente, da empresa e do seu

17,3
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representante para esta fase do procedimento. Ato contínuo iniciou-se a

fase de lances das empresas que apresentaram as menores propostas

dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas,

procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando todas habilitadas,

lavrou-se mapa final de classificação das empresas vencedoras, juntou-se

consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas - CEIS, abriu-se prazo para manifestação de interesse

a interposição de recursos.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Presencial ns Ot6l2Ot9,

tendo vindo desta forma descrita acima, instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne 7O.52O(2OO2, clc a

Lei ne 8.666/93.

1.24
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Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Nova santa Bárbara, 13 de maio de 2019.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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t NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeíto Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalídade "PREGÃO PRESENCIÂL" n." 16 | 2OL9 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou não deste processo

licitatório.

Novâ Santa Bárbara, 20 /05l2Ol9.

Mdrco An o de ássís Jllrnes
taria 080/2018Pregoeiro or

Rua Walliedo Birtencourt de Moraes no 222, Centro, I .li. i166.8100, ! - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@ nsb. pr.gov. br - rvrvw.nsb.pr.qov.br
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Prefe

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAÇÃO
PREGÃO PRISENCIAL N" 16/2019 - SRP

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e

dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçâo Pregâo

Presencial n." 16l2Ol9, destinado ao registro de preços para eventual

contrataçáo de serviços de pintura dos imóveis próprios ou eventuâlmente

locados para uso da Administração Priblica Municipal, a favor da empresa que

apresentou o maior desconto, que foi de 31olo (trinta e um por cento), sobre a

Tabela Oficial do Paraná Edihcações, sendo ela: RUÂN FELIPE CARALHO -

TIBAGI, CNPJ n" 24.733.141 10001-81, sendo que o valor total nâo deverá

ultrapassar RlN 60.000,00 (sessenta mil reais).

Dar ciência aos int observados as prescrições

legais pertinentes

erçssados,

il
\

I

Kondo
Municipal

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenrro, E .13. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails licitacao{insb-pr.qov.br - rvwu.nsb.pr'.gov.br



Aos 20 (vinte) dias do més de maio (05) do ano de dois mil e dezenove
(2019) êm mêu Gabinele, eu Eric Kondo, Prefeito lJunicipal, no Lrso de minhas

akibulções legals, HOMOLOGO o procedimento da Llcitação Prêgão Prêsêncial n.o

-\6/2019, deslinado ao registro de prêços para evenlual contralaçáo de seNrços de

rntura dos imóveis póprios ou eventualmente locados para uso da Adminislração
Públc€ Municipal, a favor da empresa que apresentou o maior desconlo, qle Íoi de

31% (tíinta e um por cênto), sobre a Tâbela Oficial do Paraná EdillcaÇoes sendo

ela: RUAN FELIPE CARALHO. TlBAGl, CNPJ n'24.733.141i0001-81, sendo que

o valor tolal náo deverá ultíapassar Rl 60.000,00 (sessenta mil reais).

Dar ciêocia aos inteÍessados, observados as prescriÉes legais
pertinentes.

Eric Kondo
Preleito Mun cipal

RESOLUC cMDCAIIISB N'1/20í7
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de Q2 de abril
dê 2013,.

PORTARTA N." 075/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÂRBAFIA, Íeso|Ve, no

uso de suas atribuiçoes legaisl

NOMEAR

Âí. 1'- A Sra. MARIÁ LUCIÀ RIEDLINGER, portadora do RG no

4.051.463-5 SSP/PR, paía ocupar o cârgo de PROFESSOR SUBSTITUTO -

TEMPORARIO - CLT, da Píêfêitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa-PaÍaná,

coníorme hâbilitâçáo em Processo Seletivo 001/2019
Art. 2" - Esla PortâÍia entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposiçoes em contÍário.

Nova Santa Bárbara, 20 de maio de 2019

'TDIflM§

Eic Kondo
PÍeíelto Municipal

sÚMULA: Dispoe a lsta de candidatos aptos e impugnados do prccesso

de escolha Co Consêlho Tutelar.

A coMtssÃo ELE|ToRAL PARA o pRocEsso DE EscoLHA DE

CONSELHEIRoS TUTELÀRES, usando das atribuiçóes que lhe sáo conleridas
pela Lêl Municipal n" 710i2014, Considerando a deliberaqão rcuniáo realizada no

dia 5 de maio de 2019.

RESOLVE

Dar cência dos candidalos aptos e impugnados ao prccesso de escolhâ

,,i(a Conselheiío Tutelar, justificando-sê mudansá na data de publicaçáo devido a

àdo Municipal prolongado.

Lista dos candidatos aplos

1. Arnanda LâÍissa Nocko dos Sanlos NogLleLrâ

2. Bruna Tosti dos Santos Calixlo

3. Bruno D3miáo dos Sanlos

4. Elizabethe CÍistina Bertuci

5. Jeferson Alexândre Rodrigues

6. José Aparecido dos Santos

7. l\y'ayaÍa Albuquerque dê Sousa

8. Sheila da SiLva Santana

Ljsta dos Candidalos lmpugnados e molÍvos

1. Amélia Frcgoso Proença, cêrtificado de conclusão de curco sem

ass nalura.

2. Jose de Jesls de Olivetm corÍlprovante de residência desatlaLizado.

3. Sheila Cíjstina da Silva dos Santos, não apresentaÉo de conclusáo de

ensino médlo.

4. Simone Noguelra da Silva, comprovanle de residêrlcia desatúalizado.

5. Yasmin Dalla Cosla, úo Íesidente no mJliciplo.

coNcEssÀo DE DÁRn N" í2512019

O PreÍeilo do lt4unicipio de Nova Santa Bárbara, Estado do PaÍaná,

usando das alribuiçoes que lhe sáo mnlêridas poÍ Lei, tendo em visla âs !q!§
Mlnicipais no 809/2016 e n" 893/2018, bem como, lnstruÇóes NoÍmâtivas do

Tnb,rnal de Contds do Eslado oo PaÍaná. CONCEoE DlÁRlA1S;. cono seque:

Sêrvidoí:
Cargo:

SecrêtaÍia.iDêpartamento
Vâloí (R$):

Destino:
Objetivo da Viageml

Data do Pagamentol
No do Pagamênlo:

BENEDITO BITTENCOURT DE ARAUJO JUNIOR
MOTORISTA

sAÚDE
R$ í00,00
CURITIBA.PR
soLtctrÀçAo DE otaRta Â0 rroroRlsÍA
BENEDTO BÍTTENCOURT DE ARAUJO JUNIOR,

O OUAL LEVARA O PACIENTE LEANDRO ELIAS

DE OLIVEIRA KOBORI NO HOSPITÂL

ÂNGELINA CARON, PARA CONSULTA NA

ESPECIALIDADE DE TRANSPLANTE DE RIM,

NO DIA 14 DE MAIO DE 20,19, NÀ CIDAOE OE

CURITIBA.PR,
20/05/2019
3382/2019

ERIC KONDO

PreÍeilo [runic]pal

t-ÂloE do r ExecutiYo

RPRE EN

TERMO DE HOMOLO
PR N0 í6i20í9 -

E ADJUOI

ll - Atas do PodeÍ islativo

Não há ubl taA data

Não há publicaçóes paÍa a pÍêsênte dala

DiáÍio Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Rua:Walkedo Biltencourl de Moíaes n"222 - Centro

Fone/Eax: (43) 3266'8100
E'mâil: diaí ooÍ cial@ nso Pí. qov. br

www.nsb Pr.gov.br
$awv.líansparenciapaÍana.com.bÍ/doensb

t.,ufr4:. .rssiGo. n.r C.,il€d., Cirii.l \,i', c'^lr
Ba:aàra P'.lcúrna ttun'ô Dei: 35ali r !aÍ6iÚ1ôir AC SÊnÁ!À
.11 * e'.'.' r,Le e q" ".r,u ol-ii q. .:J.i- ir ' r'.,:.
3o srl.I@::;esrEb.ú...v pí.nírlàddatu d:,31 i,ll l::<1ç

rbara, Paraná-1N" 442 Nova :ã.Santa de20ndà.íeira,Sequ
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dá Esm E âom|íÉúáÇ3o púüreã; smpsradóno ãÍtfrê no ssTà.fg,aItú;,e;?ã -'-
L€l Complomsnlaln' 101/2000, vsm por meio daslê convúa, â populaçáo á

ros pâÍticrp!Í dá ÂUolÊNclA PÚalrcÂ, m dÉ 24 do roio dê 2019. com inrcio ãs 03
ê. ho|Es, nE CámsrB Mun|dpaldo NovB Sanla B&bârs. íÊÍercnlg âo 10 quadnm€súe
m ds 2019 do Munlclpkc. ds Socr6láriá MuniciFl ds s8údê - Píâno Municipal de

Sáúdê ê Rêlâtódo d,e Gostâo dos

TERMo DE HoMoLocaçÃo EAoJUD rcAÇÃo
tal N. í6120í9 . S

Aos 20 (vlnl€) dl6. do mês e d€zenov6 (2019),
êm meu Gâbinol€, êu Eric Kondo, Pr€Íeilo Municipâ|, no uso dê minhâs
6tnbuiçOos l€geB, HOMOLOGO o píocedim€nlo dâ Lldtâçáo Prcgão Presencial
n.'18,2019. dê!ünãdo ao rêgBlÍo de píeços pêíe evêntual contráraç6o dé
soreços d6 pinlura dos iÍÉvsE pÍôpíios ou evsntuâlmênls locado8 pá,a uso da
AdmhistraÉo Públic€ Munldp€I. a Íâvoí dâ €mprcsâ qus sp.esenlou o Ínáioí
dssconto, quo lol de 31 % (tÍhtâ o um poí .onlo), soh{€ a Tab€la OÍcial do PaÍãná
EdincâçOos. sândo .15: RUÂN FELIPE CARALHO - ÍrBAGl, CNPJ n'
24.733. í 4 t /(rco1 -81 , 3€ndo quo o vah,r lolal náo &v€Íá ullrapássâr RS 60 000.00

Oar clênde ãc lnlêrc$âdos. oôsârvâdos âl pr.scnglÉs l6gâls perlneãrês.
Enc Kodo - Pr.íelto lrufllclp.l

. rER o DE H-oMolocaçÃo EAÀruDrcÀçÁo
PREGAO PRESETICI,AL tI' I71201O

Aos 22 (üntê o óolB) dlâB do mês dê ínáb (q5) do áno d6 dois mil e dezenove
(20íg), em m€u G6binêt€. âu Edc Kondo, ProÍ6ilo Àlunidpal. no tiso de minhas
âtÍibuiçóei lsgal!, HOMOLOGO o plocêdimenlo dâ Lidbçáo Prcgéo Píesencial
n.. 17120,9, d€lllrudo ê squisiç6o ds hortiÍÍuti!Íanlelro8 pBrâ suprir âs
nêaassldádôB dâs S6cr6leíe3 Munldp6ls, â lâvor de smpíesa quo apÍosBntou
Ínsiordêscônlo, qu€ Íold6 8% (s€b por cÉnto) sobrê o pÍsçodoCEASA-Londnna,
s€ndo êla: SUELI APARECIOA OA SILVÂ'VERDURAS, CNPJ n'
05.t47.53S/i0001.02, .!ndo quê o valor não dsveé úllrapassâr R$ 10E-655,90
(cânto o ollo Ínll, s€isaânür3 e clnqu6ol, 6 clnco ÍÉais ê nov€ntá cenl,âvos), para
qus s âdludlcâÉo n6lâ Ho.ádldá pÍodu.a 3êu3luddito§ 6 l€wis eíBilos.

Dãr ciénõs aos lnteíersâdoq obsâívEdos 3s pr€scÍiço€s legais p€íinenles
Erlc Kondo . PreÍslto Munlclpâl

2

JORNÂL

A 68ffi&ffiffi
0 Joínal A CIDA0E Regioml,

sob a dirqáo d€ BÍero Jo,,.dào,

Y!fl levafi6 as Ípücia5 de
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PREFEITURA MUNICIPAL
130NOVA SANTA BARBARA

ESÍADO DO PARANA

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N..48/20í9 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 
.I6/20í9 - PMNsB

O UUHTCíp|O DE NOVA SANTA gÁRgffiA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001S0, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste alo poÍ seu PreÍeito, Sr. Erie Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943.184S SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106193 e suas alteraÉes posterioÍes,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiíicação das

pÍopostas apresentadas no Pregão Presencial N" '16/20í9 . SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual contratação de serviços de pintura dos imóveis próprios ou

eventualmente locados para uso da AdministraÉo Pública Municipal, conforme especificado, oferecido pela

empresa RUAN FELIPE CARVAI-HO - TlBAGl, pessoa jurídica de direito privado, inscnta no CNPJ sob n0.

24.733.14110001-81, com endereço à Rua Padre Fenucio, 1175 - CEP: 84300000 - Baino: Centro, Tibagi/PR,

neste ato representada pelo Sr. Ruan Felipe Carvalho, inscÍito no CPF sob no. 063.068.319-08, RG n'
80462220, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja pÍoposta for classificada, observada as

especificaçoes, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo

estabeleciÍlas, tem entre siJusto e confatado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual contratação de serviços de

pintura dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da Administração Pública Municipal,

conforme especific€do no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N' í6/2019 - PMNSB,

independentemente de transcriÉo. O Orgão Gerenciador não se obriga a mntralar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo ate realizar licitaçáo especíÍica para

contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registro terá

preÍerência, nos termos do arl. 15, § 4o, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

O desconto será aplicado sobre a Tabela Oficial do Paraná Edificaçóes.

CI.AÚSUI.A TERCEIRA - DA VGÊNC|A

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍiúoa legal após a publicaçáo do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.
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1 7817 Prestação de serviços de pintura

dos imóveis própnos ou locados
pela AdministÍaÉo Municipal

31% UN 1,00
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AL .000,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

cuúsuu eumrA - DA DorAçÃo onçlnerrÁnn
As despesas deconentes desta Licitaçáo correráo por conta da seguinte dotação orçamentária

CLAUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mesês, a contar da assinafura do mesmo,

enquanto a proposta conlinuaÍ se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satrsfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" 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 BáÍbara, não se obriga a

contmtar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
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DOTAÇOES
.-lonte

F.s.90.os.oo.oo0 Do Exercício't50 pz.oot .u.t zz.wzo.zooz
370 lor.oor.ol.r zz.oooo.zooo [s.s.so.ss.oo.oo0 Do Exercício

510 lol.oor.oo.rzs.ooos.zooz p.s.so.ss.oo.oo0 Do Exercício

los.oor .r s.r zz.oozo.zoos690 lo.s.so.ss.oo.oo0 Do Exercício

los.oor .r s.r zz.oozo.zoos700 504 IS.S.SO.SS.OO.OO Do Exercício

710 ps.oor .r s.t zz.oozo.zoos 510 IS.S.SO.SS.OO.OO Do Exercício

720 ps.oor.r s.r zz.oozo.zoos 511 lS.S.SO.rs.Oo.Oo Do Exercício

730 ps.oor.r s.r zz.oozo.zoos 512 B.S.SO.3S.OO.OO Do Exercício

los.oor.r s.lsz.or zo.t ooz880 B.a.so.ss.oo.oo0 Do Exercício

1590 IOO.OOZrZ.aOr.OZrO.ZO1O
p.a.so.ss.oo.oo0 Do Exercício

1600 po.ooz.rz.sor.ozro.zoro 103 le.a.so.es.oo.oo Do Exercício

104 le.a.so.as.oo.oo Do Exercício1610 pO.OOZ.rZ.rOr.OZtO.ZO1O

107 lr.e.so.ss.oo.oo Do ExercÍcio1620 IOO.OOZ.rZ.eOr.OZtO.ZO1O

Do Exercício1645 pO.OOZ.tZ.eOr.OZrO.ZOtO 121 Ia.S.SO.SS.OO.OO19oo loo.ooa.rz.sor.ozso.zora 102 lr.a.SO.aS.OO.OO Do Exercício

2140 IOO.OOI.TZ.TOS.OZZO.ZOZO B.o.so.as.oo.oo0 Do Exercícro

úto loo.oo+.rz.sos.ozzo.zozo 103 B.a.so.es.oo.oo 0o Exercício

2160 pO.OO+.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 104 B.S.SO.rS.oO.OO Do Exercício

ls.s.so.ss.oo.oo0 Do Exercício2610 peOOrrO.eor.oszo.zozs

303 ls.s.go.sg.oo.oo Do Exercício2620 pO.OO1.,lO.SOt.OSZO.ZOZS

324 p.3.SO.SS.OO.OO Do Exercicio2630 lOA.OOr.rO.aOr.O3ZO.ZOZS

325 Is.S.SO.3S.OO.OO Do Exercicio2640 lOe.OOr.tO.aOt.OaZO.ZOZS

Do Exercício2650 IOO.OOr.rO.SOr.OaZO.ZOzS 326 lS.e.sO.ss.OO.OO2ooo loa oor.ro.aor.oszo.zozs 327 I3,a.SO.OS.OO.OO Do Exercício

loa.ooz.r o.aor.or+o.zozz2800 494 lr.a.SO.SS.OO.Oo Do Exercício

2870 Beooz.r o.eor.orso.zoza 4s4 B.s.so.ss.oo.oo Do Exercicio

2925 IOe.OOZ.,lO.SOT.OSOO.ZOZS 498 l3.a.so.as.oo.oo Do ExeÍcicio

4s4 B.e.so.rs.oo.oo Do ExeÍcício2980 p8.OOZ.1O.OO+.OeZO.ZOSO

lr.s.so.ss.oo.oo0 Do Exercício3070 ps.oor.oe.z«.oaao.zort

ls.e.so.ss.oo.oo0 Do Exercício3290 IOS.OOZ.O8.Za+.0+OO.ZOSa3300 ps.ooz.oe.zl+.oloo.zosa 705 IS.a.SO.SS.OO.OO

3320 IOS.OOZ.OA.Za+.0+OO.ZOSS 727 IS.S.SO.SS.OO.OOg3so los ooz.oo.z«.0+oo.zose 141 la.a.so.ss.oo.oo3s3o los.ooe.oe.zar.olso.zoss la.r.so.ss.oo.oo0

lDo Exercicio

lDo Exercício

lDo Exercício

lDo Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

podendo fazê-lo através de outra licitagão quando,ulgar conveniente, sem que c:liba recurso ou indenização de

qualqueÍ especie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contrâditóÍro e a ampla deÍesa.

cúusuLA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REcrsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraç,ão:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Orgáo Gerenoador, quando câracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por oconência de casos Íorlurtos ou de Íorp
maior:

- o seu preç! registrado se tomar, clmprovadamente, inexequivel em função da elevaçâo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitaÉo dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministmÉo a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razoes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar supeíor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitaçáo ou qual icação técnica exigida no processo licitatório;

- poÍ razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumpriÍ as obngaçoes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não compareceÍ ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- candenzada qualquer hiÉtese de inexecufro total ou parcial das condi@s estabeleqdas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicâçáo do cancelamento do píeço Íegistrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência mm aviso de recebimento, juntando-se o

compÍovante aos autos que deram ongem ao registro de preços.

cúusuu sÉnMA- oAs oBRrcAçóEs DA BENEFTcTÁnn olam
A Adjudicatária obrigaÊseá a:

Prestar os serviços adjudicados estntamente de acordo com as especificaçoes descÍitas no Termo de

Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Ôrgão Gerenciador,

responsabilizando.se inteiramente pela execuçáo inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não

poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.

A Beneficiana da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fscais, civis e comerciais

resultantes da contrataçã0.

cúusuLA orrAvA - DAs oBRrcAçoEs Do MUNrcipro

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detenlor

da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma Íísico definitivo da execuÉo dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os seruiços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientaÉes passadas pelo Órgáo

3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES]ADO DO PARANA

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em particulaÍ, de seu ANEXO I

cúusuu nora - DA AUToRTzAçÃo PARA ExEcuÇÃo Dos sERvtços E EMrssÃo DAs
AUToRTZAçoES DE ExEcuçÃo

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a c€so, peb Órgão

Gerenciador. A emissáo das autorizaFes de fomecimento, sua retifrcaçáo ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cúusulA DÉcrMA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo

O prazo para início da prestaio de serviço será de até 02 (dois) dias a paíir da emissão da solicitação emitida
pelo Município.

cúusuLA oÉcrMA pRrMErRA.0o LocAL DA pREsrAçÃo Dos sERvrços

No município de Nova Santa Bárbara, nos loc€is a serem indicados pela PrefeituÍ4.

CIÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (tinta) dias apos a prestação dos servips, mediante apresentaÉo da nota fiscal acompanhada da

ceíidáo expedida conjuntamente pela SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), refeíente a todos os créditos tnbutários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos lributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas

'a', "b" e 'c" do parágrafo únim do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiÉes instituídas a título de

substituiÉo, e às contÍibui@s devidas, por lei, a terceiros e CerliÍicado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara Íaá o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N' da conta bancáfla receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÉo do

pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indeniza@es, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n' 1612019 - PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneficiána

da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação íinanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetária.

cúUsUI.A DÉcilA TERCEIRA - DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes extgências:

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as especiÍicaçóes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condições, no preço e nos pÍazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos serviços.

- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

PreÍeitura Municipalde Nova Santa Báóara.

- Manterem durante a execufo da ata todas as condi@s de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitaçã0.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÔES ADMINISTRÂTIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo íomecedor no momento da execução da Ata

de Regisho de PÍeços, sem justificativa aceita pelo órgão ou enüdade usuána, resguardados os pocedimentos

4
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PREFEruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

legais pertinentes, poderá acanetar, 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 1.0

colocâda do item em assinar a Ata de Registro de Preçosl

o Multa de 0,3% (zero víçula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 107o (dez por cento), incidenles sobre o valor estimado da contÍataÉo, alem do desconto do

valor conespondente ao fomecimento náo realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÍária do direito de participar de licitaÉo e de fomecer à AdministraÉo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fomecedor o mnúaditóno e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes píevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaÉo de outms, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdâs e danos causados à AdministraÉo.

As importâncias relatlvas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficláÍia da Ata,

podendo, entretanto, conÍorme o caso processaÊse a cobrança judiclalmente.

As penalidades serâo aplicadas sem prejuízo dâs demais sançoes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8-666/93 e alteraçoes.

Considerar-se-á justificado o atrcso no atendimento somente nos sEuinles casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétnca e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupÉo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificâçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contÍatados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉCffiA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebraçáo do Contrato entÍe âs pa(es, na Íorma do disposto no parágraÍo 4o 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.

Se o classificado para o ilem não apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adiudicâdo, será convocado outro licitante, observada a ordem de classrficaçã0,

para substrtuí-la em igual prazo e nas mesmas mndições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicaÉo das sançôes cabíveis previstas neste Edital.

cúUSULA DÉcilA SEXTA . DAs DISPoSçÔES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial lf'16/20í9 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolüdos com

observância das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes

pertinentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL
135NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CúUSULA DÉcffiA SÉTIIIIA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

pnvilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitagão.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das parles, Órgáo Gerenciador e a beneficiária da Ata.

23t05t2019ta BáSan t"
\

Kondo

Prefeito Municipal toridade Competente

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

Ruan Felipe Carvalho

Empresa: Ruan Felipe Carvalho - Tibagi

CNPJ: 24.733.141/0001-8í

BeneÍiciária da Ala

?k^ Á*!!^'

3 ._,;/
4a,"'-'

Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPBENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 dê abÍil
de 2013.

OBJETO - Regisko de prêços para evêntuâl conlrataçáo de serviços de pintura dos imóvei. pr
Pública Municipal.

rrcs ou even êntê locâdos para uso de Àdminislração

VALIoAoE 0A ATA: De 2310512019 a 2210512020,

BENEFtctÁRh DÀaTAl RUAN FELtpE cÀRvaLHo -Tlgacr
,{NPJ sob n" 24.733.141/0001-81

,râ Padre Feíucio, 1175 - CEP: 84300000 - 8ârÍro: CeitÍ0, Tibag/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Camen Corlez Wiicken, OAB/PR nô 22.932

0 Cêsconto seíá aplicado sobrê â Tabela Olicial do Paíaná Edilicaçõês

Edição N' 1485 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Ouinta-íeira, 23 de Maio de 20Í9.

od!r Executivo
't9-P . REFERENTE AO PR PRESENCIAL N" 16/20,I9 - PMNSBT

ITENS

Codigo do
pÍodulo/seryi@

Lole llem oêscÍiÉo do pEduldserviço o€sconlo
oÍeÍtado

Lrnidãdê d6

medk a

Ouanüdade PÍeço

uniláÍio
Preço total

Lotê 001 7817 Píestação de seNiços de pinluÍa dos imóveis própnos ou locados pela

Adminislraçáo MLrn crpal

UN 1,00 60 000 00 60.000,00

TOTAL 60.000,00

EXTRATO DO CONTRATO N''18/2019

REF.: Pregáo Presenciâlno í7l2019

PARTES: Município de Nova Sanla Bárbara, pessoa lurid ca de drÍêrlo pub rco rnteÍna, rnscrita ,ro CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, mm sede admrn stÍativa nâ Rua

WalÍredo B nencourt de l\4oraes 222 neste âlo rêpÍesenlâdo pelo seu Preíerlo MLrn crpa Sr. Enc (ondo, e â êmpresa SUELI APÀRECIDA DA SILVÀ. VERDURAS,

inscrita no CNPJ sob n'05.E47.539/0001-02, com sede na Av Ciceío Bittencourl Rodrigues, 452 . C.p: 86250000 - gairro: Centro, Nova Santa 8árbara/PR, neste

ato rêpresêntâdo pela Sra. SuêliÀpa.ecida Da Silva.

0BJETOj Aquisição dê hortifíutigranjeiros para suprir as necêssidades das Secrêlarias Municipais

.LoR:Ríí08.655,90(centoeolomrl.serscentosecnquenlaecrncoreasenovenlacenlavos).

PRÁZO DE VIGÊNClA: í2 (doze) meses, contados a parl r da dala de ass natLrra, ou sêja, até 22105i2020

SECRETARIA: Secrelâria dê SequÍança Públlca, Secrelana Munrc pal de Educação Espode e Cultum e Secrelaía Municipal de Assrsténôia Socia

RECIIRSOS: SecÍelarLa de SeguÍança Pública Secretafa I\,4un cipa de Educação Esporte e CLrltuÍa e Secrelana Municipal de AssLstência Soc al.

RESPONSAVEL JURIDICO: CaÍnen Cortez Wrlcken, OAB/PR n'22.932.
DÀTÀ 0E ÂSSINATURÂ CONTRAToi 23/05/2019,

coNcEssÃo DE orARtA N" 129/20r9

O PÍefeilo do M!niciplo de Nova Santa BárbaÍa, Estado do Paraná, usando das âtíibuiçóes que lhe são coníeridas por Lei tendo em vista as Lers M!n cigais n'
809/2016 e n" 893/2018 bem coíno, lnskuçoês Nomativas do TÍibLrna de Contas do Eslado do Paianá, CONCEDE DlÁRlA(S). como segLre

RocÉRro BATrsrA Dos sÂNTos
MOTORISTÂ
sÂúoE
Rt 100,00

CURITIBÀ.PR
solrcrraçAo DE DtÂRtÂ Âo MoToRtsr4 RoGERro BÁTrsTA pos sANlos, QUE LEVARÂ O PACIENTE ENZO EMANUEL

HIONÂSKI ESCOBAR, PARA CONSULTA MEDICA COM ANESTESISTA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, NO HOSPITÀL PEQUENO

PRINCIPE, NA CIDADE DE CURITIBÀ-PR. A SAIC 1 0O MUNlClPlo SERÁ NO DlÂ 20/05i2019 AS 03:00 E RETORI{O NO MESMO DlA.

23/05/2019
3654i2019

ERIC KONDO
P.eferlo Munic pal

Sêrvidor:
CâÍgo:
Sêcrêtaria/0êpârlamento
Valor (R$):

Destino:
0bjetivo da Viagem:

Data do Pagâmento
N'do Pagamenlo:

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
RuarWa líedo Btll- ...Lrrt de l\,loraes n'222 Cenlro

Fone Fax (43)3266 8100
E'ma,l danooírcd@nsb pr gov bÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA 138
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊttcn trureRrul

Nova Santa Bárbara, 2310512019

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal da Ata de Rêgistro de Preços n' 48/2019

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia da
Ata de Registro de Preços n" 4812019, decorrente do Pregão Presencial n" 1612019,

cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de serviços de pintura

dos imóveis próprios ou eventualmente locados para uso da Administração Pública
Municipal, a fim de que a mesma seja acompanhada, assegurando-se o

cumprimento integral das obrigações assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine na Ludi dos Santos
Setor de Licit{çÕes

I
/L Data:;'i': lt' /Ricardo Takeo Hamada

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, .-'l - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -tr.- - E-mail - lic itacao@nsb.Dr.gov.br - rvlvrv.nsb.pr.gov.br



Il*li
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANÁ

CHEK LIST

MODALTDADE: pREGÃO - REGTSTRO DE PREçOS

( ) ELETRÔN|CO (x) PRESENCTAL

N' 1ó / .to-(q

139

7
Â

21
22.

N' ESPECIFICA ÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo olc
2 OfÍcio da secretaria solicitando ok
.) Prefeito edindo abertura do processo ÔK
4 Orçament os (estimativa de preços) ôK
5 Licitaçáo à Contab ilidade (Pedido de dotação) OK
o Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaçáo) ot\

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) O Í.I

Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oK
I Autorização do Prefeito para abertura OK

10 Resumo do Edital ÔK
11 Edital completo ÔK
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital ok
13 Parecer Jurídico (Edital) ck
14 PublicaçÕes (Diário Oficial do Estadoi Jornal A Cidade

Regionali Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

l3 Publicação Mural de Llcitação (TCE) OK
16 Documentos de Credenciamento
17 Propostas de PreÇo
18 Documentos de habilitaÇáo
19 Ata de abertura e iulgamento
20 Proposta final das empresas vencedoras

LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão)
Parecer Jurídico (Julgamento)

23, Licitaçâo ao Prefeito (Homologação)
24. Homologação do Prefeito
25 Publicaçâo da Homologação (Jornal A Cidade Regionali

Diário Oficial Eletrônico)
26 Ata de Registro de Preços
27 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município)
28 LicitaÇão ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada
29 Se houver aditivo
30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
31 Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. f-one J3. 3266.8100- CEP - 86.2i0-000 Nova Sanra
Bárbara. Paraná - E-mail - liçitaçao-a l5b,or.gov br - stt nsb.or.gor'.br



140
PREFEITURA IMUNICIPAL

lEkinc
Responsa e o Setor de

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCTÂL N" I6i2OI9

Aos 24 do mês de maio de 2019, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial n" 16/2019, registrado em 08/05i2019,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n'001 ao no 140, que corresponde a este termo.

Li
Santos
citações

Rua U'alFredo Bittencourt de M
I:-mail - ljç!r4-,ro I nrb.pr.eor .lrr - Dr.!o\.br

oràes n' 222- ( enrro. Fonc 13. 3266.8100. CEP - 86.150-00{) Nova Siulra Bárbâra_ pnraná
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P BL TRIME D EXÍRÂ A

Poder
Executivo

Ano Vl

TMPFENSA OFtCrÂL - ,

Lei n'660, de 02 de abril I

dê 2013. :

O N,O 16/2019 - PMNSB . REFERENTE AO PREG ELE Ntco No 15/2019

OBJETO - Registro de preço6 para eventual aquisição de um veículo, para uso da Sêcrêtâria dê Assistência Social

VALIDADE DA ATÂ: De 1610512019 a 1511112019.

BENEFtcúRn DA ATA: ÁRÍHA EMpREENDtMEr,lros, coMERcro E LocÀcoEs - EtRELt
CNPJ sob n". 28.515.824/0001-13

Avenida NesÍalla Rubez, 503 - CEP: 12701000 - Barrro Centro, CÍuzeríoiSP

RE§PONSÁVEL JURIOICO: CaÍmen Codez Wircken, OAB/PR n" 22.932.

Edição N' 1546 - Nova Sanla Bárbâra, Paraná. Segundajeira, l9 cle AGOSTO dé 2019.

l- Ato6 do Poder tuecutivo

ITENS

Item Códgo do
produb/seryiço

Lote DescÍi@ do píodutdseryço MaÍtâ do

Eodúo
Uni&de d€

medida
Qt.6oMade Preço

unilário
PÍeço lotal

Lole 001 1 8393 VEICULO LEVE ZERo KM ANO/MODELo 2019 HATCH cápacidade de 5 (cinco)
passageuos, lotalíex, 4 porlas, dÍeção hidráLrlicá, rádio AM/FM coÍn entrâda USB,
Iransmissão de no Ínínimo 5 marchas, com no minrmô 990 cm3 poléncra liquda de
no mínimo 80 o/, ar condiúnado,2 (dos)arrbags (pâssâgêrro ê motônslâ), crnto de
seguÍança dranterÍos com relrálê s de 3 (lrês) ponlos onlo de segurança lalerais

tÉseiros rctraseiros de 3 (lÍés) pontos, desembaçádor do vidÍo lraseiÍo,
compaÍtimento dê caÍga @m no mlnrmo 2E0 litÍos pneus de baixa íesislência a

rclagem 175/70 R14 e calolas, p nlura sólda, cor prêto. Adêsvado mm identúc€Éo
pâdÍão;o modelo sêÍá ÍoÍnêôdo no momento dâ compíâ

Renault

Sandero
Authenbque

1.0 Flex

UN 1,00 49.600,00 49.600,00

49,600,00AL

N." 48/2019 - PMNSB . REFERENÍE AO PREMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISÍRO DE PRE PRESENCIAL NO 16i 20í9 -PUBLI

o

ESPECIFIC Ão Do oBJETo E PRE OS REGISÍRADOS

istío de preços para eventual contrata 5eíviços p Ía so da Admin açáo
Pública Municipal.

VÁLIDÂDE DA ATA: De 2310512019 a 22J0512020.

BENEFtcúRta oA ATA: RUAN FELtpE caRvalHo -TtBAGr
CNPJ sob n". 24.733 141i0001-81

RJÀRadÍe Feíucio "75 -CEP: 8,4300000 - Ba,Íro Cenlro, TibagriPR

R )NSAVEL JURIDICO: Carmen Conez wrlcken, oAB/PR no 22 932

ESPECIFIC

0 desconto será aplicado sobre a Tabela 0ílcialdo Paraná Ediíicaçóes

Ào Do oBJETo E PRE REGISTRÁOOS

ITENS

D€êqiç6o do pmd uldservho D€sconto
úrtado

UnidEde &
medida

0uanlidi& PÍeço
unilário

PÍ@ blalLote Item Codigo @
FoduldseÍ.üço

1,00 60.000,00 60.000.001 7817 PrestaÇáo de serviços de pnluÍa dos imóves próprios ou locados pela

ÀdminisúaÉo Municipal

31% UNLole 001

60.000,00TOTAL

coNcEssÃo oE oúRtA No 2i212019

O PreÍeito do Municipio de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atíibuiçoes que lhe são conÍeridas por Ler, lendo em vrsla as Lers Municroars no

809/2016 e no 893/2018, bem como, lnstruFes NoÍmatrvas do Tíbunal de Contas do Estado do Parana, CONCEDE DIARIA(S) como segue

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Deparlamento
Valor (R9):

Destino:
0bjetivo da Viagem:

Data do Pagamento
No do Pagamênto:

ANTONIO FABTÂNO MENEZES SANTOS

MOTORISTA
sAÚDE
R3 800,00

DÍVERSOS

SOLICITAçAO DE DIARIA AO MOTORISTA ANÍONIO FABIANO MENEZES. PARA CUSTEÂR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO,

QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIçO DO FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE.

19/08/2019

6099/2019
ERIC KONDO

Preieilo Munrcipal

Diário Oliclal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walkêdo Brllêncourl de Moíaes n'222 - Cênlío

FonerFax (43)3266 8100
E-mârl drâroof crâl@nsb pí.gov bí

prnnsb@nsb pÍ.qov.bÍ

o@umeflo âssnado pd C€níi:ádo D€rlal - Noya Santa
gá'ba.a Pelsú@ tÀrnEgat !§56103l)0ool5o-ÁC SEFÁSÀ
Sua âúlenldêdo ó Oa@úla dê6dê quo v'ô!áleâdo .lrd6 do
$e@
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*o,r:---à--ã--:: -:--itr----'-' .-J -llli '
RESPONSÀVEL JURiDtCO: Carmen Coflez wircken. OAB/PR no

22.932.
DAÍADEASSINAIURAOO TERMO OEADITIVO: 14/08/201 9.

PUBLICÀçÀo TFIMESTRAL DO ExTRÂTo DÀ ÀÍÀ oE
REGISTRO CE PREçO N O 46/2019 _ PMNSB REFERENTE AO

PREGAO ELEÍRONICO N' 15/2013
OBJETO -Registro de pÍeços pêra ev,entuâ! aquisiÉo de um veiculo

Dara uso da Secrelâria de Assistência Social. VALIDADE DA ATA| De
16/05/2019a 15/11/2019.

BENEFtcTÀRra DA ATA: ARTHA EMPREENDI\1ENÍos.
COMERCIO E LOCACOES - EIRELI CNpJ sob n' 28 515.824/0001-
í3

Avenrda Nesralla Rubez. 503 - CEP: 12701000 - Earrro. Cenlro.
Cruzeiro/SP

RESPONSÀVEL JURlolco: CaíÍnen Cortez wilcken. OAB/PR n.
2? 932

ESPECIFICAÇÀoDo oBJETo E PREÇoS REG]sTRADos

LEVE ZERO KM 00 600.m 6a0.0.)

21l19 HÀIOI
d. 5 í6Elqcs.g.í6. 
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O de!conro será ãplicãdô sobÉ r Tab.l. Onclal do Pâr.ná Edrllcáçóês

OBJETO - RegrstÍo de preços para evenluàl conlralaçáo de serv,ços
de pintura dos imóveis pró9nos ou evenluâlmênle locádos paÍa uso da
Admrnistração Públice Municipel. VALTDADE DAÀÍA: De 23/05/2019 a
22t15t2020.

BENEFIcIÀRIÀDAATA] RIJAN FELIPE CARvALHO -ÍIBAGI
CNPJ sob nú. 24.733.141/000'1-81
Rua PadÍe Ferrucio. 1175'CEP:84300000' BaiÍro. CentÍo.Tlbâg/PR
RESPONSÀVEL JURiDlco: CaÍmên cc.lez wilcken. oAB/PR n"

22.932.
ESPEcIFICAÇÃo Do oBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL 1it
NOVA SANTA BARBARA
ESTPDO DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocESSo LTcITATómo »n
pRrcÀo PRESENCIAL N"l 6/201 9

Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de pregâo presencial n" 1612019, numeradas do no
141 ao no 143, que corresponde a este termo.

Ehinz [os
Responsável peÍo Setor de Lici ções

Rua walliedo Bifrcncoun de Moraes n'222. Centro, fone 13. ,i266.8100. CEP - 86.250-000 No\a Smla Bárbara. Paraná

Il-mail - licitâcaor, nsb-pr.eor.br - rv\u,.nsb.pr.qov.br
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PoRTÂR|A N"'t11i2019

144' 0 PREFEITO MUNICIPAL DE NoVA SANTA 8ÁRBARÂ, resotve, no uso de suas atribuiçoes tegais

NOMEAR

Art.1o - A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros:

- Pregoeiro: Weveílon Trindade - CIiRG no 10.893.611-8 SSP/PR;
- Suplentei Mônica Maria Proença Marlins da Conceição - Cl/RG no 10.450 207-5 SSP/PR.

' Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz da Silva - Cl RG no 7.224.894-5 SSP/PR;
- Suplen'e: Marco António de Assis Nunes -Cl/RG no 13.315.069-2 SSP/PR.

- Equip,,dc Apoio Polliny Simere Sotlo -Cl/RG no 9.257.282,0 SSPiPR,
- Supleirtei Maria de Fátima Ribeiro da Mata - CIiRG no 3.609 203.3.

Art. 20 - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposiçôes em cortaÍio.

Nova Santa BáÍbara, 14 de novembro de 2.019

Eric Kondo
PÍeíeito Municipal

EXTRÂTo DO CoNÍRATO N" 16 .10t9

REF.: Prsgâo Presencial n." 33/2019

PARTES. Municipio de Nova Santa BáóaÍa, pessoa jurídica de diÍeito publco inlerna, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001{0 com sede administratrva na

Rua Waiír€do Bittencourt de Moraes, 222, nesle alo represenlado pelo seu Píeleilo Municipâ|, S Eric Kondo e a empresa C0PEL TELECOMUNICACOES S"4.,
insirê no CNPJ sob n" 04.368.865/0001-66, com sede na Rua José lzidoro Biazello, 158 Eloco A - CEPr 81200240 - Bairro: Mossungué, Curiliba/PR.

OBJÊTO: Conkatâção de empresa para íornecimento de inteínet banda larga paÍa a Secrêtaria de Administração.

VALOR: R§ 520,00 (quinhentos e vinte reais), mensais, lolalizando R$ 6.240,00 (seis mil, duzentos ê quaÍenta rêais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: í2 (doze)meses, ou sela,até 1311112020.

SECRETÂR[À: Secretaria de Adminislraçã0.
RECUF',CS: Secretana de Admi,ristraÉ0.
RESPOIISAVEL JURIDICO: CaÍmen Coíez wilckelr. OAB/PR n" 22.932.

DAÍA 9E ASSINATURÂ CONT í/2019

OBJETU - Registro de preços para eyen
Admin:stração Pública Municipal.

I con o se ços de pintura dos im YE oso ualmente locados para uso da

VALÍDAUE DA ATÂ: Dê 2310512019 a2210512020.

BENEFICIÂRlÂ DA AÍÂ: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI

CNPJ sob n". 24.733.141/0001{1
Rua Padre Fenucio, 1175 -CEP 84300000.Barrr0: Centro, Trbag/PR

RESPC';3ÁvEL JURÍoICO: Carmen Corlez wilcken OAB/PR n" 22.932

ESPECIFI Ão Do OBJETo E PR OS r;:!GISTRÂDOS

0 de§.'onto será aplicado sobre a Tabela oficial do Paraná Edificaçôe§

coNcEssÃo DE DrARra N.262.: .9

O Preleilo do Municipao de Nova Santa BáôaÍa, Estado do Paraná, usando das atnbuiçôes que lhe sâo conleridas por'Ler, lendo em vista as Lql§
Municioais no 809/2016 e no 893/20Í, bem como, lnst ruÇóes Normativas do Íribunalde Conlas do Estado do Paraná, CONCEDE DlÀRlA(S), c4mo segue:

Servidor:
Cargo:
Secretrriâ/Depaítamento
ValoÍ (Ri):
Deslino:
Objetivo da Viageml

Data do Pagamento

N" do Pagamenlo:

IRÂNI RIBEIRO FRÂGOSO
MOTORISÍA
SAÚOE

Rg 800,00

DIVERSOS

soLtc[Açao DE D!ÂR|A A MoTOR|STA |RAM R|EE|RO FiAGOSo. PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAçAO,

oUANDO EMVtÂGEM FORA DO MUNTCTPTO A SERV|çO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1(t11t2019
812U2019

ERIC KONDO
Preíeito ltluniclpal

-PMPUBLICA STRAL EXTRÂ
REFERENÍE AO PREG PRESENCIAL N"'6/20í9 - PMNSB

AÍA OE

ITEÀS

Ljnidâde de
medidã

0üantid* PÍ@
unllàio

PÍe@ lolallbm

UN 1,00 60.000,00 60.000 00Lote 001 1 ção de seMços de prnluÍa dos móvers pÍopnos ou r@ados pela

islrdÉo Municipal
31%

DescÍição do produto/sefliço6d'go do

7817

Desconlo
oíedado

60.000,00TOTÂL

Diáíio Oíicial Eletrônico do Munlcípio de Nova Santa Bárbôra
Rua:Waíredo Bllencouí de Morâês n'222 - Cenlr.

Fone/Far: (a3) 3 266 8100
E.n âr, dranootcral@nsb pí gov ôr

prnnsb@nsb pí gov br
Srle. wÚwnsb.oí.oov br

D@lftnro âssrnâdô por Cêftlicádo Dgrlal - Nôva Sânb
Báóa.a Pr6Ídtula Muniopar. 95561080000160 4c SEFAS^-
Sua auienliodadê é a.Íantrd. d..d. q@ vl!!âllrado âúàvé5 do
sir€: ixú!$,nsi,p[J!lüE!4r1buu!rã!e4r!!rsd!!!{I]]IÉ
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A CIDÂDE REGIOISAI s

Prefeitura IUIur"rieipa! de
Nova Santa Bánbara - PR.

avtso oE LrcrraçÁo pREGÁo pRESENcTaL N.4il20í9
Obt€lo. ContíâlâÉo de êmprcsa pam prêsiação de setuiços coni nuêdos de

gercnciamento de íomecimento de combusli./e pàra os veicUos perlencenles a
hota muniopal. com Íomecimenlode c.íãocredenc ado para c€da veiculo.

'l'lpo 
r Menor Preço Por Lolo (Me.orTaxaAdmrnrstÍalivá ou lüaioÍ Peícenlua, de

Oesconlo). Ro@b menlo dos Envelopes:Ate às 13h30min do dia 02/1z2019.
lniciodoPíêgáo. Diã02/12/2019 âs 14hoomin
Preço máximo: R$ 871.276,50 (oitocêntos e selenta e !m mil. duzenlos ê

setenla e sers reais e cinqu€nla c€nla!os) lníormáçóes CoopremeílàÍes.
poderão ser oblidas em hoÍáío de expediente ia P.eÍellura Muircipalde Nova
Sa.la Bárbarc, silo à Rua !ryalkedo Brllencoui de Moraes nô 222. pelo Íoô€ ,13-

3266-8100, poÍ Émail. IillEcroi,rnn,.u.gqÀ ou pelo sile$,r!§h jr,qqLr! Nová
Sânta Bárbam. 13/1112019
' Mârco Anlônlo de Assls Nunês - Pregoêtro - Poíárla n' 080/2018

PIJBLICAçÀO Iâ$IE!ÍI8^LqO E1II8AT.O EÂ ÂTÂ DE REGISTRO OE
pRÊÇo N.'aó,àôrú Jiiri'iÍ§ã REÊEdÊiiÉ Ào ?REGÂo pREsENcraL N.

t6/2019 - PltNsB
OBJETO-Regrskod€ Drcços pêra evenluâl contralaÇão de serviços de prnlura

dos imóveis própios ou eveô'üa menie loc€dos parã uso da Adhrôrstrêçáo
Públicâ Municjpal. vALIOAOE DAATA:De 23/05/20i9 a 2205/20?0.

gÉNEFtctÀRrA DÀATÁ: RUÀN FÉLrpE CARVALHo -T|BAGt ,'
CNPJ sobnô 24.733.141/0001-81
Rla Padre FeÍucio. í175 - CEP:84300000 'BàtrrcrCentrc Tibagi/PR
RESPoNSÁvELJURiDICO: caímenCorlêz!v,lclen oABrPRn'22.932.
ESPECIF DOOBJETOEPRE OS REGISTRADOS

t;

O dêsc6nlo sê.á âp icado sobre alabelã Onc,ardo PâÉnê Edificaçóes

PORTARTA N' 110/2019
o PREÉE''o MU\rcrpAL DE Nova SANTA BÁeaÁFÂ .esor.e. no ,so de

suás ak,burçóes Iegaisr EXONERAR
Aí 1o. A Comissâo de PÍegào nomêãdâ pe a Podana n' 080/2010, co.npoía

pelos seguinles membros:
' P.egoeúo: M arco Antônio de Ass s Nunes- CllRG.o 13.315.069-2SSP/PR,
- Suplentêr Mônica lr,laÍia PÍoençá f,lâi fs da Conceição - Cl/RG no

!0 450.207,5SSP/PR
- Equipe d€ Apoio: Rosêmeirê Lurz da Silva-CIRG n'7.224 894-5 SSP/PRI
. Suolenl6:Manâ Josê Rezênde-Cl/RG no9.170.714-4 SSP/PR
. Equip6 deAporoiPol iny Simêre Solto-CI/RG no I 257.282-0 SSP/PRl
-Suplênt6 Ma âd€ FálimaRibêroda[lata-C ]RGnoJ 609.203-3
Art ? - Estâ poítaria êntra em v,go. ne íê dalê Íevogadas as dispos,çõer ê m

cofllÉdo. Nova Santâ Aárbara 14 de novembrc de 2 019.
Eric Kondo - PreÍeiio Munrclpál

PORTARTA N' 111/2019
O PREtEITO MUNICTPAL DF \OVA SANTÂ BAaBARÂ. ,eso!e. ^o uso de

suâs atribuiçóes legaisr NOM EÂR
Arl 1 " - A Comissão de Pregâo, composla pelos sêguinies nrembros:
- PrêgoeÍo: Weveíon TÍindad e - CllRG no 10 893.611,8 SSP/PRi
- Suplênlê: Mónrca Maria Proença Ma4ns da Conceição - C!rRG ôo

10.450.207.5SSP/PR.
- Equip6 dê Apoio: RosemêiÍe Lui: d3 Srlva C1RGn"7.224.894,5SSP/PR:
- Suplentê: Mâ.co Antônio de Assrs Nunes - C l/RG no 1 3 31 5.069-2 SSP/PR
- Equipe de Apoio: Polliny Srmerc Sotlo -CURG noS 257.282-O SSP/PR;
'Suplenle:Mêna de Fâiimá Rrbetroda Mala - CI/RG no 3 609.203,3.
Arl. 2'' Estâ porlà.ia entÍa 6m vigoí n€sla data rsvogadas as d sposrçoes em

EDIEAIS

t'
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E=A PREFEITURA [/UNICIPAL

I[*Jl IvoVA SANTA BARBARA
. F,Jldr'ü4 ESÍADo DÕ pARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pRrcÃo PRESNCIÀL N"t612019

Aos 20 dias do mês de novembro de 2019,lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de pregão presencial n"1612019, numêradas do no

144 ao n" 146, que corresponde a este termo.

tEhiru Uistitu f,uôtL[os
Responsável pelo Setor de LicitaçõCS

Rua WalÍiedo Bittencouí de Moraes n' 212. Centro. l-i)ne .ll. 3166.E 10r,. CEP - 8ó.1i0-000 Nova Santa Bárbârâ. Parará

- E-mail - liciracao a nsh.pr.por .hr - \"]!I!b+rga!-U
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PUVLI TRI]I'ESTRAL DO DE PR N." 48120í9 - Prúi*SP

REFEREI,ITE Ao
-147

í9-P NSB

OBJETO - Regisko dê preços para eventual contrataçãó de serviços de pintura dos imóveis pÍóprios ou eventualÍnênte locados para uso
da Adrxinistraçãó Pública Municipal.

VALIDAE.E DA ATA: De2310512019 a2U0512020.
BENEFICúRIA DA ATA: RUAN FELIPE CARVALHO - TIBAGI
CNPJ sob no. 24,733.141/0001-81
Rua Padre Ferrucio, 1175 - CEP: 84300000 - BaiÍro Centro, Tibagi/PR
RESPONSÁVEL JURiOICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932

1

ESPECIFICA Ão Do oBJETo E.PRE OS REGISTRADOS

OTAL

60.000,00 60.000,00

60.000,00

ITENS

Lote Item . Código do

Eoduto/sewiço

DescÍi@ do produtdseÍviço DsscoÍito
- oÍsrtado .

Unldado dê
medida

Quantdade Preço unr'tário PÍeço toral

Lote 0011 1 7817 Prestação de serviços de pintura dos
imóveis próprios ou locados pela

AdministraÉo Municipal

310/0 UN 1,00

desconto será aplicado sobre a Tabela OÍicial do Paraná EdiÍicaçóes.

ll - Atos do Podêr Le islativo
\ão há publicaçoes paÍa a pÍesente data

lll - Fuolicidade

- Nâo há publicaçoes para a presente data

DiáÍio OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Bua: WalÍredo Bttencourt de Moraes n'222 j CentÍo

Fone/Fax: (43) 3266.8100
E'mail: diariooíicial@nsb.pr.gov.bí

www.nsb.pr.gov.br
Ê

ooc!rerlc âss nâdo @. ce lirqdc DLq al Nrva SârLr
&iÍDâra PreteíuÍa Mrncpãl 9a561040000160-AC SEFASÀ
Sla a!€nijádâde ê gêrà.trh rêrd€ qÉ vnurrzêd. àtÍ.v.s d.
rr.. rr{u/wy..rrÊ io! l'/dÉÚltuiurddjrD{6qrLlllia&
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A CIDÂDE N.EOIONAI

Prefeitura MuniciPal de
Nova Santa Bárbara'PR.

e

Âvrso DE LtclrAcÀo PREGÃo ELETRÔN|Co n ' 22020
Obelo. aoursiÇào de 01 (um) votculo ulrl'láio' pa'a uso dâ SêcÍelariâ

a'Á].ii aJtu"1"ronc," Soiial.'Íolerênlê ao píogÍamâ do EslruluÍaÇáo óa

t;dadêSeMç!s do SUAS (Sislerâ Único deAssrslé'cia Sociâl)"lipo Meno'

'lú,êio 
oe sESSÃo DE DTSPUTA oÊ PREÇos às 09h00m'n do dia

llrOSl2O:0. oor nero do Portâl COMPRASNET âlíavês do sitê

'" 
",1, 

r*aai,"*r*ar"trf"n*tt _ UASG' 985457 Preço MáxiÍÍo: R$

io gsi=oo tse"""nra -r, novec€hlos ê onque4ta ê sele Íeais)--r"i"i-,i',,t". 
cômôlêrnentáres: Dod€rào sêí obhdes ern hoÍârio de

"r..Ji.nr"'njÉrei",rr:a 
uunlopalde NovâSanla Bárbarã silo à Ru a WalÍÍsdo

á;í;r*;i d" tvlorâes no 222. pêlo íofle 4!3266-8100' ou poÍ E-marl'

LErta.i!r@d.!40!,b!
N ov à Sánla BáíbaÍ4, I 3/02,2020.'"'"-Mâ;i;;ü;;" É';nça t'aa.üns aa concetçao 'Prosoerra

Portarie n' 005i2020

'puvlrcacÀo ÍRlMEsrRÂL Do ExrRATo DA ATA DE REGISÍRo DE

pÀióo xl;iarzors - pt NsB REFERENÍE Âo PREGÀo PRESENcIAL
' N'16/20'19 - PMNSA

OBJETO - Reorslro de pÍecps pára evenluâl conlÍalâÉo de serviços de

pinrrãaã" irnà'"",s próHloi oü eventualrenlê locâdos para uso dã

Ad minrsvac5o Públcá Municipal
vALIDAóE DAATA Dê 23/0512019 a22t051202o
eeÀÉriõúihoeera RUAN FELTPE ÇARVALHo -TlBAGI cNPJ sob n".

21.733.141/0001-81
Rua PadÍe FeÍrucio.11
ResPONSÁVELJURI
ESPÉCrFlCAÇÁODO

7 5 . CEP: 84 3OO0OO - Baifto I Cenlío, Íibagi/PR
DlCOrCarmen CortezWilcken, OAB/PR n"22 932

OBJEÍO E PREÇOS REGISTRAOOS

O desconLo será aplicádo sobre a Tabêlâ Oncral do Pará ná EdillcaÇoês-

TERMo DE HoMoLoGAçÁo E aoJUDIcaçÀo
PREGÁO PRESENCLAL N" I/2020

aos 13(lrôze)d'asdomês del€vereiÍo(02)doaÂodêdoismrlovrnte(2020)'

", Ín* êror"r", êu Eric Kondo. PreÍerlo Munic'oel, no uso ds minhâs

ãúu,,i0". "q"lt, 
HoMoLOGo .o pÍocedinenlo dâ Licr!âçào Píêgão

Éi"ie*,"r 
"." 

rÍzozo, oeslinado a conlralàção empresa s paÍa Íor 1êo'n€nlo de

báôdâ oâía realzâcão do Show muslcÀ1, segurarçá, banhelros ourm'cos ê

ãi"aÉ ã" i""r,ar".ro pa'a o locâl do ev€^lo 'eÍe'en'e 
ao ca'návâlde RLa de

úova santa a:ruara de Nova Sántâ Bàóàra a Íavo' das eípíêsàs quê

.nr.."",ir,"m ."notes pÍoposlas, sêndo eras EFICAT LOCADOR^ LTDA

dr.rÉ.]n'OZ:t t.eSrOOOtOl, num vâloí de RS 3 380 00 (trés mrl,lÍezentos e

.i,..i, *à 
"r. 

pRoTEJUS - SEGURANCA PArRrMoNlÀL ElRELl, cNPJ n'
ãáitg.ns: ooor-ng, nLm valor do RS '5 700.00 (quinze rrir e selecê^los

;ãis], oRGA\IZÀCAO OELTA. EMPREÊNDIMENÍOS ARTIST]COS LTDA'

CNPj n"78.305.17410001-50 num valoÍ de R$ 29.900.00 (vlnte e no-veÍnn e

Ào,"""nto.) 
"..tULnN,C 

À4|EKO KOURÁvERONEZÊ 02336713300, CNPJ n'

12 534.47710001-36, numvêloíde RS 5 000,00 (cinco milreais)'

Darciência aos rnleíessados, observâdos às prescÍiÉês legals pêrtinenles'

Erlc Kondo ' PÍeíelto Munlclpâl

1tr:



1í9
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESIÉDO DO PARAÀIA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocEsso LrcrrATónro »r
pnncÃo PRESENcTAL N" 1612019

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2020, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 16/2019, numeradas do n"
147 ao n" 149, que corresponde a este termo.

Ekiru uât Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Ru8 Walfredo BittencouÍt de Moraf§ n' 222, CeÍrEo, Fone 43. 32663i00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Püaná

- E-mail - Iicitâcao@nsb.pr.eov br - wwr,v.nsb.or.qov br


