
01PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Administrativo n' 06/20í6

OBJETO: Gontratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção dos pontos de
iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara.

DATA DA ABERTURA: 15/0312016, às í4:00 horas.

DOTAÇAO:

NOVA SANTA BARBARA

PRffiB$GIIAEm@
REGISTRO DE PREçOS

VALOR MAXIMO: R$ 60.í25,00 (sessenta mil cento e vinte
cinco reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, % 43.3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001.60

E-mail: ticiucaota)nsb.Dr.sov.br - Nova Santa Biirbara - Paraná
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DE: SECRETAR}A DE OBRAS TRABALHO E GERAçÃO DE EMPREGO

PARA: SEGRETARIA DE aOürnSrnnÇÃO N'0í4/2016

28t01t2016ASSUNTO: ABERTUR DE PROCESSO LlClTATORlo.

A presente com Autorizaçáo desta secretaria vem solicitar a Vossa

Senhoria, a abertura de processo licitatório com o objetivo da contratação de uma

empresa especializada para a prestaçáo de serviços de manutenção de 500

(quinhentos) pontos de iluminaçáo publica do munícipio de Nova Santa Barbara.

Sendo o que se apresenta para momento, subscrevo-me

J ANTONIO BORTOTTI

AELüRecebido por

Nome Assinatura Data
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCÁ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2910212016.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, Trabalho e Geraçáo de Emprego, solicitando a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara, paÍa que
seja tomada todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamentê,

o
icipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - E6.250-000
Nova Santa Brárbara" Paraná
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JOBTEL - EI,ETRICA & TELECOM LTDA-EPP

PRoPosrA oe onçannrtrtrÁnta

Cambé, 12 de fevereiro de 2.01,:

À
pREFEITURA MUNtctpAt oE NovA SANTA gÁnaaRA

Comissão de Licitação

Ref.: Proposta orcamentária Dara manutenção de iluminação pública.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Ss. nossa proposta de preços relativa
da realização de manutenção preventiva e corretiva do sistema de lluminação Pública

do Município de Nova Santa Bárbara, !!cluindo a execucão dos ervicos e fornecimento
dos materiais necess a Ítos. par irtendrmento do parque de iluminação considerando
783 pontos de lâmpadas.

O valor mensal paÍa manutenção da lluminação Pública será de RS 5.775,00 (Seis mil e
setecentos e setenta e cinco reais), perÍazendo o valor global de RS 81.300,00 (oitenta e
um mil e trezentos reais) para evecução por um período de 12 (doze) meses.

O prazo de valídade da pÍopos'r de prcços é de 50 (sessenta dias) dias a partir desta

data.

Atenciosamente,

JOBTEL- ELÉTRICA & TELECOM i DA-EPP

José Odair Batelane
RG n.e 3.350.244-3lssP-PR.

Fone: (43) 3154-9561
Rua Riacho Fundo, 855 - .l ^ rCim Casa Grande - CEP 85191-070 - Cambé - Pr.

E-:;tr, ;obi. .eletrico@amoil.com
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C. ZANONI & ALEIXO LTDA _ ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NOVA SANTA BARBARA

cNPJ 9s.s61.080/0001-60

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222

NOVA SANTA BARBARA - PR

REF: ORCAMENTO

CNPJ: 18.643.793 /OO0t-22

C. Procópio, 24 de fevereiro de 2016

1. MANUTENçÃO DE ILUMINAçÃO PÚBLICA POR PONTO EXECUTADO

OBS; INCLUSO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

coNDrÇÕEs coMERCrArs

VALOR POR PONTO: RS 125,00 (CENTO E vltúTE E ONCO REAIS)

Prazo de Pagamento - a combinar

Validade da Proposta- 30 Dias

AtenciosamÉnte

CELSO ZANONI- ENG ELETRICISTA E SEGURANçA NO

TRABALHO - CREA22012-D Pr.

\\

Rodovia BR 369 KM 91,2 - Cornelio Procópio - Paraná - CEP 86.300{00 - Fone (43) 3523-7576
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coTAçÃo DE PREçOS

í - Prestaçáo de serviços especializados de manutenção de iluminação pública no
município de NOVA SANTA BARBARA, estado do Paraná, conforme segue abaixo

^ FORiiUtA DE CALCULO: Total de pontos x preços unitário da manúenÉo por ponto

FORMA DE EXECUçÃO: Os serviços deverão ser executados com um intervalo máximo de
15 ( Quinze ) dias ou através de solicitaçáo da contratante sempre que houver um mínimo de 15
pontos necessitando de manutenÉo.

PRÂZO DE EXECUçÃO: 15 (quinze) dias após assinatura do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (rinta) dias

Validade da cotação: 60 (sessenta) dias.

Comélio Proópio, 22 de fevereiro de 2016

.tN q
ASSI

| 82,462, 50/00
íLEÍ OBARROS

[lAÍERIAI ELÉÍRtc09 tÍ0Â
Avênróa Getulro VârCâ3, N 

ü2,

Centro CEP 86300'000
CoÍnalro ProcoDto ' PaíÔil

PRESENTA E LEGA

.0st

R

CARIMBO DO CNPJ I

Descrição
QUANT.PONTOS

Vlr
TJ}TIT/R$.

Mr.
TOTALiR$.

Serviços de manutenção de iluminação
pública com fomecimento de materiais
na sede, distritos e Patrimônios do
Município de Nova Santa Barbara - PR

I 133,00 133,00

L -t
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PREFEITURA IIUNICIPALmnffi
CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 29/02/2016.

De: DepaÉamento de Licitações

Para: Departanento de Contabiüdade

Assunto: Contratação de empresa especlallzadâ para prestaçáo de
senriços de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município
de Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contrataçáo de empresa especializada para prestaçáo de
serviços de manutençáo dos pontos de iluminaçáo pública do Município de
Nova Santa Bárbara, conforme solicitação do Sr. Joáo Antônio Bortotti,
Secretário de Obras, Trabalho e Geraçáo de Emprego, num valor previsto de
R$ 60.125,00 (sessenta mil cento e vinte cinco reais), por um período de 12
(doze) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

/L:.,l/n\,í / /t ry r+i_
McrtdJ. Eg/end.e
Setor de Licitaçao

Rua WalÊedo BittencouÍ de Moraes n" 222, CentJo,8 43. 3266.t100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PBEFEIURA IIUNICIPALHnffir
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atençáo à correspondência interna
expedida por Vossa Senhoria em data de 29 10212016, informamos a
existência de previsáo de recursos orçamentários parâ contratação de
empresa especializada para prestaçáo de serviços de manutenção dos
pontos de iluminaçáo pública do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,
conforme solicitaçáo do Sr. Joáo Antônio Bortotti, Secretário de Obras,
Trabalho e Geraçáo de Emprego, num valor previsto de R$ 60.125,00
(sessenta mil cento e vinte cinco reais), por um período de 12 (dozel meses.

Outrossim, informo que a Dotação
Orçamentária é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
15.122.0100-2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geraçáo de Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 72O;73O;
25.752.0130.2011 - Manutençáo da Iluminação Prlbliêa e Extensáo da Rede;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
1O 1O;1O2O,1O30;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Sarrta Bárbara, 29 l02l2016.

Atenciosamente,

)i
) ,, 

-Laurlta de Souza Canngos
Contadora/ CRC 045096/O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - ur,rw.nsb.pr.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 1$

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2910212016

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Joáo Antônio
Bortotti, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de'Empregos, solicitando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençáo
dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara, num valor
previsto de R$ 60.125,00 (sessenta mil cento e vinte cinco reais), por um período de
12 (doze) meses e informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotaçáo:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
15.122.0100-20í0 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geraçáo de Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 720;730;
25.752.O13O.2011 - Manutenção da lluminação Pública e Extensão da Rede;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1010;1020,1030,

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de Preço dos referidos
servrços

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

M deI
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moiaes n' 222 - Cep. 86250-000 - Fons/Fa-\ (043) 3266.8100 -
C.N.P.J. N." 95.561.080/000 t-60 Site - $! v.nsb.pr.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PIFI"EIURA líuil,c,pÁL_DE NovA sANrA eÁneaRAAv. Walt6Í Guimaráes da Costa no St j, ronelFa x (Aq 2&1222 _ CNPJ N.o 95 s6í.o8or'oooí_60
Eínail: pnnsh@ondacom.bÍ . Nova Sãnta Bártãra _ Érãna 
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Origem: Dep. JurÍdico
Destino: Setor de Licitações

PÁRBCER JUÚDICO

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico em data de 29 de Fevereiro de 2016, visando

emissão de parecer sobre registro de preço paÍa eventual contratação de

empresa especializada na prestaçáo de serviços de manutençáo dos

pontos de iluminaçáo pública do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,

para a Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos,

conforme solicitação da mesma, no valor máximo de R$ 60.125,00

(sessenta mil, cento e vinte e cinco reais), conforme cotações prévias, e

em atendimento ao disposto no artigo 15, V,§1" da ki 8.666, que

determina que: "As compras, sempre que possível, deverão:

V - balizar-se pelos preços praticados no dmbito dos

ôrgdos e entidades da Administraçdo Pública.

§ - l'O registro de preços serd precedido de ampla

pesquisa de mercado.

A despesa será suportadâ com recursos da Secretaria

Municipal acima mencionada deste Município, conforme informação

prestâda pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo

ao contido no artigo 14, da Lei n' 8.666/93.

Houve a manifestaçáo do Departamento de

Contabilidade do Município indicando disponibilidade orçamentária,

estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da ki n'
8.666193, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita

ou contratada sem a adequada caracterizaçáo de seu objeto e indicação

dos recursos orçamentários para o seu pagzrmento, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Rua Wdri.do &trrr.ouí Môrâás, 222 - Foírgf ar (Os1l3) 3266-61@ - Efrd !EÀ@D!à,!Íl§lü - iro!á s.rn 8áôã.a _ P.má



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa nô 512, Fone/Fax (043) 266í222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000140

E+nail: p4s$Eaodhlollir - Nova Santa Báóara - Paraná

Diante do preço máÍmo e para melhor

aproveitamento do procedimento sempre para garantir a maior

competitividade e transparência possível, deverá ser feito um registro de

preços dos produtos na modalidade de Pregáo Eletrônico ou Presencial,

nos termos da legislaçáo em vigor, ou seja, da [,ei Federal n" 8.666193 e

Lei Federal n' 1O.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Bá,rbara, O2 de Março de 2O16.

lra
o 574

Ruá Wd't€do Brr61c&rr Mô@s. 2r2 - Fonâfe (0s43) 3266{100 - Eí€ir p[nu,Àn+L@É! - Nova sâõrã Bárbaís - pâr.ná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PR-BCÃO PRESENCIAL \" 0,g12016, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para prestaçáo de serviços
de manutençáo dos pontos de iluminaçáo publica do MunicÍpio de Nova
Santa Bárbara, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e
em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a l,ei
Federal n" lO.52O, de 17 lO7 l2OO2, Lel Federal n' 8.666, de 2l106l1993,
Repubiicada ern 06107 11994, Decreto Federal n' 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697 , de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria n" O15/2O15,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edita-l de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação parâ AS

Nova Santa Bárbara 02l03l2016.

Cla;u a lério
Pr cipal

L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Biírbara" Paranár



PREFEITURA MUNICIPAL
1't.,

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO Do PARANÁ

PORTARIA no 015/2O1s

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O ST.

CI,AUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

AÉ. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos segulntes membros:

- Pregoelro: Fáblo Henrlque comes - CI/RG no 10,407,423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes MoÍgado - CIIRG no 8.023.240-3-SSP/PR;

- Equipe de Apolo: EIalne Cristina Luditk - CI/RG no 9.L44.227-2-SSPIPR;

- Suplente: Mônlca Maria Proençâ - CIIRG no 10.450,207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CIIRG no 9.170,71a-4-SSP/PR;

- Suplente: Zacarlas de Abreu Gonçalves - CIIRG no2,254.409-8-SSP/PR.

AÊ. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

/.-

Nova Santa de 2015de

c LERIO
pal

rba

tté

Rua Walír€do Bitt8ncourt dê MoÍaes, 222, CenlÍo - Nova Santa Bárbara - PR - El - 86.250-000
A (43) 3206-8100 - B - E-mail: pmnsb{Ansb. or.oov.br - Sitê: www.nsb. or.oov.br 1



PREFEITURA MUNICIPAL 1,&

§ü'@vA SANTA tsÁRBARA
ESTADo Do PARÂNÁ

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SAIIA BÁRBARA, ESIADO DO PARÂNÁ, O ST.C|ÁUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas aubutçõ* f.gàlr, ,àr"k.,

POBTARIA no 070/2014

Nova SanfiiiBátblti1 0

e

NOMEARI

Art' 10' A comlssão permanente de Lrcrtação, composta peros segurntes membros:

- Presldênlei Nlvatdtr Sflvestre - CI/RG no 5.304.069_3 -SSp/pR;

- Suplente: Sebasüãifglttencourt - CI/RG no 3;64g;599;0 -SSp/pR;

- Membro: Madalena B.S. Carvatho - CI/RG noT.740;921-5-SSp/pR,

- Suplente: Lldlane Sllva Gonçalves - CI/RG no 9.2gg.344-2 -SSptpRi,/

- Membro: Marla José Rezende - CI/RG no 9.17b.714-4"SSp tp}i y'

- Suplentel Zacailas de Abrêu Góhçãlves - CIIRG n02,254.409-g-SSp/pR/

- Membrol Roblnson Martlns Coelho - CIIRG no 9,216.880-B-SSp/pR;

- Suplente: WeveÊon Trtndade. CI/RG no 10,893,61l-B.SSplpR.

Art. 20. Esta Portarla entra em vlgor na data de sua'publlcaçã'ffireIffias
dfsp'osições em contrárlo.

:.\r'

4
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R-El.86,2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARÁNÁ

AVTSO DE L|CITAçÃO
PREGÃO PRESENCTAL N.O 03/2016 . SRP

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica
do Município de Nova Santa Bárbara.

Tipo: Menor preço, por lote.

IJ

Recebimento dos
15t03t2016.

Envelopes: Até às 13h 30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 15/0312016, às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 60.125,00 (sessenta mil cento e vinte cinco
reais
lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0210312016.

Fabio H que Gomes
P goerro

Portaria 01512015

3i r-l .ô
95 b61.080/0001

ia

EdttaI Publicado
60

a, OL, )É
J) e

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb r .ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Juridico

Ref. Pregão Presencial no Ogl2OL6 - Contrataçáo de empresa
especiali'ada para prestaçáo de serviços de manutenção dos pontos de
iluminaçáo publica do Município de Nova Santa Bárbara.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 1O.52O, de L7 lO7 /2002, Lei
Federal no 8.666, de 2L /06 /1993, Republicada em 06 /07 / 1994, Decreto
Federal no 3.555 de 08/08/20OO, Decreto Federal no 3.697, de
2l I 12 I2OOO e demais legislaçóes pertinentes.

Nova Santa BáLrbar 2016.

.n
ep Jurídico
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
E STADO DO PARANA

PREGAO PRESENCIAL NO 312016. SRP
Processo Administrativo n." 06/2016

Objeto: Registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada para
prestaçáo de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município de
Nova Santa Bárbara

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 t t2015

Carimbo Padronizado da Empresa

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAçÃO DA PREFEITURA
iJIUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PELO FAX: (43) 3266-8í00 ou e-mail; licitacao@nsb.nr.sov.br

PARA EVENTUAIS INFORMAçÕES NOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

1

Rua WalfÍedo Bittencouí de Momes no 222. Ccntro. Fone 41. 126Ú.8100, CEP - 86 250{00 Nova

E-mail - licitacao ri nsb.Dr.gol br - * rvtr.nsb.or. sov.br
Sanla Bfubar4 Pardná -
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PREGÃo PRESENCIAL No 3/20í6 . sRP
Processo Administrativo n." 06/2016

Ltc ITACAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOU ENO PORTE E/OU
MICROEMPRE ENDEDOR INDIVIDUAL (i'IEI) tLc 147t2014t.

ABERTURA oa lrctraçÃo

AbeÉura: Dia í 5/03/20í 6, às í 4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia í 5/03/20í6.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no

01512015, do Senhor Preíeito Municipal, torna público que realizará licitaçáo, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por Lote, destinado ao recebimento de propostas
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual Contratação de empresa especializada
para prêstação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município
de Nova Santa Bárbara, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.' 1Q.52Q12Q02, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei
Federal n.o 8.666/1 993.

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 í3:00 às 17:00
horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í 00, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. or.oov. br ou através do site www. nsb. or.oov. br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos somente seráo 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(Onsb. pr.oov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos)
serão disponibilizadas no site www.nsb. or.qov.br, para ciência de todos os interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 15/03/2016, às í4:00 horas, 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.

L DAS COND|ÇÕES 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

respectivos atos constitutivos;

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

2

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222. Ccntro. Ione 13. 3266.8100, CEP - 86.250'000 Nova Sanla BáÍ
E-mail - licitacao ansb.Ílr.eov.br - wrvrv.nsb.Dr.gov-br

baÍ4 Paraná -
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1.2.3. Para fins da aplicaçáo do artigo 48, s 3" da Lei complementar 12312006, entende-se como
melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um licitante
habilitado.

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

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

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empÍesa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição do
artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o í 23106.

2. DO OBJETO
2.1 . Constitui objeto desta licitaÇão o REGISTRO DE PREçOS, para eventual Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos pontos dê
iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara, conforme especificado no ANEXO l,
que integra o presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os seÍviços relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até rcalizar licitaçáo
especííica para contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do aÍt. 15, § 4o, da Lei no

8.666/93 e suas posteriores alteraçóes.

PONTOS DE TLUMTNAçÃO pÚBUCA EXTSTENTES.

2.3 - No presente edital estão sendo licitados os serviços de manutenção de 783 pontos de

iluminação públicas. Cada serviço de manutenÇão corresponde ao reparo de um ponto. O mesmo
ponto pode ser reparado mais do que uma vez.

3

PONTOS COM LAMPADAS
DE

CIDADE VILA RURAL TOTAL

70w JJJ 88 421

í00 w b5 63

150 W 61 01 62

250 W 210 11 221

400 w 16 16

TOTAL 683 ,t00 783

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222. Centro. Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
E-mail licitacaoânsb.nr.gov.br- urvw.nsb.pr.gov.br
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2.4 - Os serviços de reparo deverão ser executados com um intervalo máximo de 20 (vinte) dias
ou através de solicitação da contratante sempre que houver um mínimo de í S pontos
necessitando de manutenção.

2.5 O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os serviços relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitaçáo
específica para contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no

8.666/93 e suas posteriores alterações.

s. DoTAçÂO ORçAMENTARTA
3.í. As despesas decorrentes desta Licitaçâo correrão por conta da seguinte dotaçáo
or mentária

4 1 As impusnaçôes ao ,*"J;,3::,,'I;Y.""iât:::"à::,?':li, horas do 2. (sesundo) dia
útil anterior à data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou
licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao.Pregoeiro, e conter o nome
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razâo social da
empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e Íac-símile para contato, devendo ser
protocolada no Setor de Licitaçóes da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no endereço
indicado no pieâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00 às 17h00, ou encaminhada
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@nsb.or.oov.br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaçóes interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos
prazos legais.

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

designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAçAO DAS MICROEMPRESAS E Ei'IPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para participa o de microemoresa ê emDresa de oequeno

DOTAÇÓES

$s-rcrcPap
í9sPesa :

Çgntaloaqespesa
Funcional.orooramática r.i}ffi

2016 720 05.001. 1 5.'122.0100.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2016 730 05.001 1 5.122.0100.2010 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2016 1010 05.001.25.752.01 30.201 1 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2016 1020 05 001.25 752 0130 201 1 507 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
2016 1030 05.001.25.752.01 30.201 1 512 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

orte ualiÍicadas co o rm s a rti o 30 da Lei Com
com as alteracóes da Lei Como emente n.o 14712014.

lementar n.o t2
f

6.2. Não Íará jus ao regime diÍerenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes da
Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa de
pequeno portê:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa 1urídica;
4

Rua Wâlfredo Bittcncourt de Moraes no 222. Ccntro. Fone 4J. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Biirbar4 Paraná -
E-mail - licitacuo'ànsb.pr-qov.br - rvrru.nsb.or.sov.br
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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 tratamenlo jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da
Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o'123 de 14 de dezembro de
2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o Iimite de que trata o inciso ll do caput do
artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
6.2,6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvlmento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
correlora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de anendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação
de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA OOS ENVELOPES
6.1. O envelope N" 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO, deverão

ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - CenlÍo, Nova Santa Bárbara - Estado do

Paraná, até às í3:30, do dia í5103/2016, contendo no anverso destes (respectivamente) os

seguintes dizeres:

ENVELOPE N'01 . PROPOSTA DE PREÇOS
RÂZÃO SOCIAL / CNPJ
ENOEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'3/2016 . SRP

ENVELOPE N" 02. HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 3/20'16. SRP

D-mail - licitacaoZinsb.pr.eor'.br - rvt\rv.nsb.or.gov.br

5
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que apresentar os enveloDes aDós o horário estabelecido Dara a

entreoa dos mesmos. comprovado por meio do protocolo da PreÍei tura M. de Nove Senta
Bárbara

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

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio
de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE CREDENCTATIENTO com
carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

7.3. Na hipótese dos itens 8.í ou 8.2, 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 adminislradores, devidamente autênticados
para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha Dreenchido os requisitos dos sub-itens anterioíes não haverá
necessidade 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 identidade, 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 credenciâda, 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 devrdamente credenciado.

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

certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele náo poderá

apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do pregão,

inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO V do

presente Edital.

7.9.'1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de

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

constante do ANEXO V.

E-mail - licitacao? nsb.pr.eov-br - rvrÀrÀ.nsb.or.sov.br

6
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7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para à sessáo, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de Preço, sob
pena de não conhecimento da sua proposta.

7. í 0. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaçáo comprobatória dessa
condição, através dos seguintes documentos:
a) certidáo simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a g0 dies:
b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 12312006, conforme
modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital.

7.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadraÍ em qualquer das
vedações do artigo 3', § 4", da Lei Complementar n" 12312006, náo poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

7.12. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7', da Lei no 10.520102, à sançáo de
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, como também carccletiza o crime previsto no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem como das demais
cominações legais.

7. 13. Na hipótese de a licrtante não enviar repÍesentante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no
Envelope I - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1 . Nos anexos deste Edital, contém a relaçáo detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o

arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e as
instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pêlo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA,
com as mesmas informaçôes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento

de proposta (Anexo lll), coníorme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,

entregue denko do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na

proposta gravada em CD, constando:

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

b) Número e modalidade da Licitação;

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

7
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d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitáÍio do itêm da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este editel;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo de execução de no máximo 2 (duas) horas computades a partir da chegada do veículo
no local de prestaçáo dos serviços:
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota Íiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

Ill - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto,
ou não for possível efetivar e leitura dos dados, implicará na desclassiÍicação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armezenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato âs quais ficatâo a cargo da fúurâ
contratada,
Vll - Não seráo levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponíyel no endereço eletrônico
www.nsb.or.oov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serâo acondicionados no
ENVELOPE n" 0í;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuçáo; Forma de
Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as informações
sobre a qualidade e caracteristica dos serviços prestados pelo licitante, através de diligências ou
vistorias ,n /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,
todos os equipamentos, instrumentos, Íerramentas e máquinas, transporte, salários, carga
tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas
indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas Especificaçóes,
constanles do ANEXO l, necessários para prestação dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇÂO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÂO
9.1. No envelope lacrado N' 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos retacionados
para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou servidor da Administraçáo, ou publicado em órgão da imprensa oÍicial, os quais

serào examinados pela Comissão de Licitação.
9.1 .1 , Quando o certificado/certidáo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no

original ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à verificaçáo da autenticidade pela

lnternet ou junto ao órgâo emissor.
9.2. Documentos matriz/Íilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante

responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço respectivo.

9.2.1. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os documentos

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

í0. DA HABILITAÇÃO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: ,/
10.í.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão/
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crédiios tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei
Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de substituiçáo, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros: ,/
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,'
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei; ,/
í 0.1 .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais,/
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 licitante na forma
da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econômica Federal - CEF. ,/
10.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a /
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil,

10.í.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaçáo de Certidão Negativa ou Positiva 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.

í0.2. PARA COMPROVAçÃO DA QUALTFICAçÃO ECONÔMrCO-FtNANCETRA:
10,2.'1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa.

10.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALTFTCAçÃO TÉCN|CAi -
10.3.1 Prova de inscriçãó da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de..."
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - (CREA). As empresas sediadas fora do Estado do Paraná

deverão apresentar certidão do CREA de origem com visto para licitar do CREA-PR;

10.3.2 Atestado de Visita (Conforme modelo ANEXO Xll) expedido pelo licitador. Ê recomendado /
à pÍoponente, quando da visita aos locars da prestação dos serviços, que obtenha, por sua

exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos

Rua Walfredo Biftencoun de Moraes no 222, Ccntro. Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Barbar4 Paraná -
E-mail - licitacaoansb.Dr.so!.bÍ - Nw\x.nsb.pr.sov.br
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os custos associados com a visita aos
integralmente pela própria proponente;

locais da prestação dos serviços serão arcados

í0.3.2.1 O profissional representante do proponente será autorizado pelo licitador a proceder à
visita e inspeção. A proponente será responsável por danos pessoaiq (fatais ou não), perdas ou
prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, os quais náo
teriam ocorrido senão pelo exercício dessa autorização.

10.3.3. Atestado ou declaração, de execuçáo de, no mínimo, uma obra semelhanle de/
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a este edital;

í0.3.4 Declaraçáo de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execuçáo da
Obra (Conforme modelo ANEXO Xlll), ate o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O
mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização e anuência do Contratante.

OBS: É vedada, sob pena de inabilitação, a indicaçáo de um mesmo técnico como
responsável técnico por mais de uma proponente.

í0.3.5 Comprovação de vínculo, através de registro em carteira ou ficha de registro do
empregado ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execuçáo
da dos serviços e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser
feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

í0.3.6 Comprovação de cadastro da empresa junto à COPEL - Companhia Paranaense de=/
Energia.

10.3.7 Declaração de que possui e utiliza os recursos mínimos para execução de atividades de

manutenção no sistema de iluminação publica de acordo com as exigências da COPEL -
Companhia Paranaense de Energia.

10.3.8 Comprovação com cópia da apólice, de que a empresa tem seguro de vida e de
acidentes de trabalho dos profissionais que executarão os serviços.

í 0.4. DOCUMENTAçAO COMPLEMENTAR:
í0.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do art. 7'da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do

at1.27 da Lei n. 8666i1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser

utilizado o modelo do ANEXO Vll. ']))ztt{^'z

10.4.2. Documento declarando que o licitante não Íoi declarado inidônêo para licitar ou

contrataÍ com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo do

ANEXO VIII

10.4.3. Declaração de inexistência de Íato superveniente impediüvo da habilitaçâo, emitida

pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO lX.

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

legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.
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10.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio, mediante
conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicaçáo em órgão de imprensa oficial ou
impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

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

10.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

em

10.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corÍesponderá ao momento em que o proponente
for dectarado o vencedor do certame, prorrogáveis por lgual período,-a critério da Administração
Pública, para a regularizaçáo da documentaçáo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

í0.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo
facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para
apresentar sua documentaçáo 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 licitaçáo.

'10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manteÍ-se na vigência da Ata de

Registro de Preços.

íí. OOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAi'ENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA e
HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

apresentaram envelopes.

11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantês, nos termos do ltem 8 -
DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na

declaraÇão de que cumprem as condições de habilitação, subitem 8.9 deste Edital e após,

encaminhará os envelopes distrntos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e

protocolos.

E-mail - licitacinraa-rnsb.pr.qov.br - rvwrv.nsb.Dr.qov.br
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11.4. Seráo abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiâo em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisilos estabelecidos neste instrumento.

I 1.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusáo do seu direito de participar da
fase de lances verbais.

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

11.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregâo Presencial;
í 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá tambem ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
I I .6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, nâo geraráo a sua desclasslficação, pois
poderão ser preenchidos para a autorizaçáo de Íornecimenlo.
í í.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas seráo encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

I í.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.

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

1 1 .1 0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem '12.9, poderão os

autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

1 1 .1 1 . Os lances deverão ser Íormulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço

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

11.13. O êncerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes maniíestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

í 1.14. Encerrada a etapa competiliva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o Pregão
Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado,

comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no

mercado.

Rua Walliedo Birlcncourt dc lvloraes n' 222. Ccntro. Fone 11. 1266.8 100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bitbar4 Paraná -
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1í.í5. considera-se preço excessivo, para os fins de avaliaçáo da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço oÍertado, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de "HABlLlrAÇÃo' do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitaçáo fixadas no item í0 - DA
APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E itEM í1 - OA HABILITAçÃO,
deste Edital.

11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, ô Pregoeiro poderá negociar
com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
1 1 .18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á ne forma do disposto
no subitem 1 2.16.

1 1 .19. Se a oferta não íor aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaÇão do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

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

í 1.21. 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 posittvas com efeitos de negativas, desde que
observado o côntido no item 1 1 .8 deste edital.

1 1 .22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item 10 - DA APRESENTAçÃO DOS DoCUMENTOS PARA
HABILITAÇÀO e item 11 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

11.26. No orazo de 0í (um) dia útil contados do encerra mento da sessão. e licitanle dêclaÍeda
vencedora. deverá apresentar sua proposta com os valores devidainente aiustados

í 1.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapessar os valoÍes máximos
que estão íixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s) valo(es)
consignado(s) na proposta inicial.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada

vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de planilha o

segundo colocado.

Rua Walfredo Bittencouí de Moiaes n' 222. Cenlro. I-one .ll. 1266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
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11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para análise
mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais serão
postenormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02 (dois)
dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando
cientes, desde logo, as hcitantes 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.

11.29. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de reconer,
será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

1í.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO apresentados
pelos demais licitantes, até a prestação definitiva dos serviços licitados. Após inutilizará os
mesmos.

I 1.31 . Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinade pelo Pregoeiro,
equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDTCAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de ,úenor Preço, Por Lote,
desde que atendidas às exigências de habilitaçáo e especificações constantes deste Edital.

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

12.3. Após a declaração dos classificados e não havêndo manifestaÉo dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objete licitado e posteriormente,

submeterá a homologação do processo ao PreÍeito Municipel.

í2.4. No caso de interposiÇão de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será
o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 3.1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motÍvadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e, consequentemente, a

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.

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

* NOVA SANTA BARBARA
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13.3. Os recursos interpostos às decisóes proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos
do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 171O712002, devendo ser dirigidos diretamente ao
Departamento de Licitaçóes, e protocoladas na sede administretiva da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email licitacao@nsb.pr.qov.br e
encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade competente, devidamente informado, para
apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis.
13.3.í. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do Município
de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site www.nsb . or.oov.br

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

í4. DO REGTSTRO DE PREÇOS
14.1 . Após a homologação do resultado da licitação e adjudicaçãô do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores conespondentes mediante a
assinatuÍa da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos classificados do
certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, e necessário a empresa ter participado do
certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta Íinal, como ato concreto,
tendo em vista a realização de 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 prêço e condições da primeira colocada, sendo a
prestação dos serviços nas condições previstas neste edital e seus anexos.

14.3. A efetivaçáo da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pela

Preíeitura.

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

í4.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposiçóes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
reduçáo daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do Íornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na

análise da solicitaÇão, dentre outros critérios, a Prefeitura 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 pelo licitante à epoca da realizaçáo deste certame licitatório.

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs no 222. Ccntro. L'onc {1. I266 8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
E-mail licitacaori'nsb-Dr.uov.br- §§rv.nsb.or.gov.br
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14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até í5 (quinze)
dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o Íornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços.

ts. ol vrcÊNctA
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu eÉrato no Diário
Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

í6. DO PAGAMENTO
16. 1 . Em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os creditos
tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único
do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituidas a título de substituiçáo, e
às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS.
'16.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora

do depósito, e/ou outros dados indispensáveii para a efetivação do pa§amento.

16.3. 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.
16.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classiÍicado enquanto pendente de liquidaçáo
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.

í7. DO VALOR
1 7.1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ 60.í 25,00 (sessenta mil cento e vintê
cinco reais, conforme Anexo l- Termo de Referência, podendo ser adilado de acordo com o
previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

í8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execuçáo do certame, não mantiverem

a proposta, forem os 1.o colocados de cada,item e não assinarem a.Ata de Registro de Preços,

não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaraçáo

falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conformé o caso, resguardados os
procêdimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou

cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administraçáo da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
l- lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

Rua WalÍiedo Bittencouí de Moraes no 222, Ceútro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraoá -
E-mail - liciracao@nsb.or.qov.br - rvçrry.nsb.pr.qov.br
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V - Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou,
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a penalidade.
Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.
18.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia-do inleressado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intimação do ato.
18.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
foíuito ou motivo de força maior.
18.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do conirato, 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 virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso,
até o máximo de lOo/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 licitaçáo e dê fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
18.6. A aplicação das sanÇóes previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administraçáo.

í9. DAS DTSPOSTÇOES FTNATS

1 9.1 . Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentaÉo e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

19.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste edital,
para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregáo Presencial com antecedência de 15

(quinze) minutos do horário previsto.

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

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

19.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 23.4 em dia de êxpediente normal
na Administração da Municipal.

Rua Walfredo Bitencourt de Mordes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - I icitacao/Ansb.or.eov.br - www.nsb.pr.sov.br
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19.6. Para agilizaÇão dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os licitantes
farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da
pessoa indicada para contatos.

19.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser.
a) adiada a abertura da licitaçáo;
b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do at1.21 da Lei 8.666/93.

20. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
20.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
20.2. ANEXO ll - Arqurvo digital de proposta;
20.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

20-4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
20.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
20.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequêno porte

20.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
20.8. ANEXO Vlll - Modelo de Dêclâração de ldoneidade;
20.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
20.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
20.11. ANEXO Xl - Modelo Declaraçáo de Náo Parentesco;
20.12. ANEXO Xll - Modelo de Atestado de Visita;
20.13. ANEXO Xlll - Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;
20.14. ANEXO XIV - Minuta da Ata de Registro de Preços,
^^ -'+-*==Jr-iá..<-Ã=l-e

2í. DO FORO
21 .1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta

licitaçáo.

Nova Santa Bárbara, 0210312016

Fabio H que Gomes
oe tro

P ria n" 015 5

João o Bortotti
Secretario de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

E-mail liciracaori'nsb.or.eov.br - urtrr.nsb.or.eov.br
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PREGAO PRESENCIAL N' 3/20í6

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNClA

1.1 -A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para

eventual Prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do
Município de Nova Santa Bárbara, conforme especificaçôe-s e quantitativos abaixo
relacionados.

LOTE: 1 - Lote 001

tem Código
do . i...
produ!ô/
serviÇo

N

Í

1 5722 Prestaçáo de serviços de manutenção dos
pontos de iluminação pública

500,00 PONTO 120.25
loo 

rzs oo

OTAL 0.í25,00

2. DA EXECUçÃO OOS SERV|çOS

2.1 . Os serviços de reparo deverão ser executados com um intervalo máximo de 20 (vinte) dias ou
através de solicitação da contratante sempre que houver um mínimo de 15 pontos necessitando
de manutenÇão.

3. DAS GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mão-de-obra utilizada para

a execução dos serviços, objeto deste contrato, são de primeira qualidade e atendem às

especificações aqui estabelecidas e também o disposto no aí.. 1245 do Código Civil;

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS
4,í O acompanhamento dos serviços será feita por um funcionário publico responsável

s. TNFoRMAçOES ADTCTONAIS

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

Licitação.

1 . OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAÇOES E CARACTERTSTTCAS DO OBJETO

19
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ANEXO II

EDITAL DE pRecÃo pRESENctAL No 3/20í6

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP320í6_ANEXO2_ARQUtVO Dtc|TAL DE pROpOSTA.est

jtl

Rua Walfredo Binencourt de Moràes no 222, Centro, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sa.nta Btubar4 Paraná -
E-mail - IicitacaoAnsb.Dr eor'.br - \\r{rv nsb.or.sov.br
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 3/20í6

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

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

rírbara, Paraná -

2r

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Cent.o. Fone 43. 1266.8100, CEP - 86 250{00 Nova Santa B
E-mail - licitacaoAnsb.or.eov.br - §-§'w.nsb.or.eov.br
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ANEXO IV

í't ô

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No 3/20í6

ANEXo Iv - IrusTRuçÓES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Paru agilizaÍ as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvoüido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PRoPosrA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome pp32oí6 ANExo2 AReulvo
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado e.m uma mídia (pEN DRIVE

ou cD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP320í6_ANExo2_AReulvo DlGlrAL DE

PRoPosrA.esl. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão f

EsFrrFL1sl:3

,"

EEIIIEEE
Lor$ 

I 
prcd,1o.Àdyi;6 

| a

Eq-blmo srtãnõ - r+iví,.+i(ídE,cqtr. br VrEâo:1.1.0.3

EI

QBt , 3ú dê LBo d.20@

Rua Walfredo Billencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BiiÍbar4 Paraná -
E-mail - licitacaoAnsb.or.eor.br - urvw.nsb.pr.qov.br
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E localize o arquivo PP320í6_ANEXO2_ARQUIVO OlclTAL DE PROpOSTA.est.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botão

Vai abrir a .lanela

@ Dade do lornecedol

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

Clique no botão fl lepresentante

Abrirá a janela

Mo.rll{t{.

Ldês 
I

lÊderuê Múbp.l d. Iba..á
Nrud4ão Escícà

t---ffiã l- ,@

ls.
Yaar& 1,1.0.3I

az

qJdtô, í d. JüEio dê 2q!8 EqddE 5*aÉ' M.cq.düE.cún.b.

@ out- o t"''..tcl

Iav BF,ôsLL

p6á c-c.iôdor

- ú-: c.úrâ

lrB!mBA lPBlrT rF-

'â-J Beq.'or.r' O r"*,.

,JF
Fêr

s.s§,

lessesss

l, rs-

l- 318 li- lÂsffci 1

Núr!!o' Cdísl€nri{o

-.dLd.---'ACarÍà Ndlú

8êiro

Eín J

ESPLÀ}TADA

Cilndê'

Ddà d. &rá
3r /ÍIt /2Ím

EHPflESâ TESTE

1 .88

EÍD{tr)

lss$-ssss

:1. Cdld

a Eí!L. 6 Júídc.

93,SS99§Fo,'p,rsoemqcsou"üiom.u

OIPJ ' lnscrção Edàdrd

lrr. rs-rsr/ssssE_-

UF' CEP

E-malI - licitacaoíil.nsb.or.eov.bt - Tvww. nsb.pr. sov.br
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

produto:

i;;t ,lii! ,

Cnhdê'

Icrd.dê Td

O r"a-

RG

Iss-ssss.s$ls

I*l €6ãrIIm
UF' CEPBaiío

En'.{

Is-

lGpr6edàtaêmtr6sêtasre cm h

cPf'

4'Represenlànlc I'x

rctE EEIIEI

'"{:'

0oI

0{p

I

r--ãn

!
Pr@IoadôLotcr aD,@

Íotd
256.m) Füix 1

{6.m)

Edidàdê

ftdê{rà M@i+d d. lbídã I--.ffiã

vatwLA 2nL Ê0nsl
srnuÇo oE xlo oE deúnaüÁruncoo coní

t.frr PÂx

IüItrUN
4ry
t5.m

líod5àd.

4ry
.{5Ím

4-
vc.r&; r.t.o.3

@ oaao aoloreceao ! 6ra'a saraa

ç\stô, 30 d. JdEio de ãXE EqiJdÉ sdálõ - íd4.€qrdüE.cci.b I

q| l,,,p,i,i poço*o 
I

rt| [mprimn prçosta "
IPara imprimir a proposta, clique no botão

Após cadastrar os dedos dos itens, clicar no botão Gravar proposta

p §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

E-mail licitacaoâ.nsb.Dr.eov-br - w1rrÀ. n sb. pr. sov. br
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP32016_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI") êm um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8í 00 ou no e-mail

licitacao@nsb. pr.qov.br

Propostô grôvôda em C:lPropostà.esl !!l

OK

-U

lnÍormalion x

E-mail- licitacaoâtnsb.Dr.eov.br - w$'w nsb.or.eov br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr aprêsentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeursrros oe xeerureçÃo

Pregão Presencial No 3/20í6 - SRP

Prezados Senrrore-s.'

inscrito no CNPJ no I
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ......, portador

da RG no...... e do CPF no. .. .. .. .. .. .... ...... . declara que 'Atende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

E-mail - licitacaoAnsb.DÍ.eov.br - w§1f, .nsb.pr.qov.br
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ES TADO OO PARANA

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

ANEXO VI

oectaRaçÃo colirpRogetóRtA DE ENeUADRAMENTo couo MtcRoEMpREsA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" 3/20í6- SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro dê
2006, que a Empresa....... ........., CNPJ
esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no í23, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

E-mait - licitacaoAnsb.or.gov.br - wçr,v.nsb.Or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

DECLARAÇÃo euANTo Ao cuMpRtMENTo As NoRMAS RELAT|VAS Ao TRABALHo Do
MENOR (ART. 70, INC. XXXil DA CF)

Pregão Prêsencial N'3/20í6 - SRP

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado (a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do aft. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de iunho de í993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalvâ: emprega menor, a
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legel
Cargo
RG

CPF

E-mart - licitacaoâ.nsb.or.sov.br - »ww.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 45

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAÇÃo DE TDoNEtDADE

Pregão Presencial No 3/20í6- SRP

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

sob no .............. ........., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 3/20í 6 - 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

E-mail - licitacaoAnsb.or.sov.br - wu'\À.nsb.pr.eov br
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PREFEITURA MUNICIPAL 46

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÀRANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIi'BO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS rirPED|T|VOS

Pregão Presencial No 3/2016 - SRP

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

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 3/2016 - SRP, sob as penalidades legais, que não
ocorreu fato supêrveniente impeditivo de habilitâr-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

E-mail - licitacaoAnsb.or.qov.br - u\v\r.nsb.D..sov.br
Bárbara- Paraná -
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tm NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

_ E&:1t _
E STADO DO PARANA

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

ANEXO X

TERMO OE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 3/2016 - SRP

A empresa , com sede na CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) , CREDENCIA o (a) Sr.(a) _ ,

(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no _, para
representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 3/20í6 - SRP, para Contratação de empresa especializada pare prestação de
serviços de manutenção dos pontos de iluminação publice do Município de Nova Santa
Bárbara, podendo formular lanceô, negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
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-mail - licitacaoÍinsb.or.sov.br - w§1\.nsb.or.sov.br
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* NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 3/2016 - SRP

_(nome da empresa)
no

inscrita no CNPJ sob o

, 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 Presenciâl No 3/20í 6, 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 aíinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Loc;al e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legâl
Cargo
RG

CPF

E-marl - licitacaoânsb.or.sov.br - $uu nsb.pr'sov br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANA

ANEXO Xil

MODELO

ATESTADO DE VISITA

Pregão Presencial No 03/20í 6 - SRP

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa BárbaÍa.

Declaramos que o responsável da proponenle qnserir o nome da orooonente\,
(inse4upaeçpmpld,RGno@9),visitouoloCaldaexecuçãodosserviçosdo
lote único, objeto do Pregâo Presencial em epígrafe.

Local, data

Nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador

Nome e assinatura do representante da proponente

E-mail - liçitacaoAnsb.Dr.eov.br - §'ww.nsb.DÍ.eov br
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* NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANÂ.

ANEXO Xil

DECLARAçÃO DE RESpONSABTLTDAOE TÉCNtCA

A Comissão de Licitação

Ref: Edital Pregão Presencial No 03/20í 6.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de
29106173 e no 317 de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitação,
é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento júnto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

Local, data

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do

Registro

Assinatura

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua walfredo Bittencouí de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bá{bar4 Paraná -
E-mail - licitacaolilnsb.or.eov.br - rvrr§.nsb.Dr.so\.b.

34
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO XIV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NJ / . - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 03/2016 - PMNSB

O frlUtttCÍptO DE NOVA settrl eÁRBlRA, com personatidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000,
representada neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ....r........................, inscrito no
CPF sob. o no . .. .. .. . .. . .... ... , doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 0410912009, em face da classificaçáo das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 5í12014 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para contrataÇão C.r empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminacão publica do Município de Nova
Santa Bárbara, conforme especificado, oÍerecid.o pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, ôom endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>. dor: ante denominado Detentor da
Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaÇõer os preços, os quantitativos na
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo estabelecidas, tem entre si justo
e contratado o que se sêgue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica
do Município de Nova Santa Bárbara, conforme especificado n r ANEXO I, que integra o Edital
de Pregão Presencial N" 03/20í6 - PMNSB, indepencrerl' ente de transcriçáo. O Órgão
Gerenciador não se obriga a contratar os itens relacionadcs i licitantes vencedores, nem nas
quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licrtaça: específica para contrataÉo de
um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.66e '?3, rea'r:mada no art. 70, do Decreto no

6 906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA- ESPECIFICAçÃO DO OEJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRI..]

CLAÚSULA TERCEIRA . DÁ VIG.: ]IA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços s-'i de 12 (dozel meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a puoiicaÇão do seu extrato no Diário
Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

Rua Walfredo Biftencouí de Moraes n" 222. Centro. Fone .11. 3266.8100. CI '
E-mail - licitacaoi?nsh.nr.eov.hr- rv\!rr.nsi

1)0 l.vo\a Sarta Bfubara" PaI-aIlá
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NOVA SANTA BARE;I,,[] I
EsÍloo oo plRluÁ

cmúsuu QUARTA - DA DorAÇÃo oRçAMENt .

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por c..13 .a ^eguinte dotação orçamentária
<DOTACOES. CONTRATO#T>

cLÁusuLA eulNTA - DA vALtDÊ\DE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade dt, l^ (tl - meses, a contar da assinatura
do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrai . .-rntajosa para a Administração
Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, i' , ' i'da Lei 8.666/93 e Art.4 do
Decreto no 6.906i03. Durante o prazo de validade dest': A . ':gistro de Preços, a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, náo será obrigada a c:'.' - -.s serviços reíerido na Cláusula
segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Pr,.. . p dendo fazê-lo através de outra
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso c u irJenização de qualquer espécie
às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrênr " d.' "'- ,ma das hipóteses legalmente
previstas para'tanto, garantidos à detentora, neste caso. . -Jr ) ;.io e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ,',- ' ctsTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços podêrá ser cancelada pela A. ',.'.

- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão ,Gerenciador, quando caracterizado o inter."sc n rico. O Proponente terá o seu
registro de preços cancelado na Atâ, por intermédio ,' : -:o administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando.
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigc . ta, por ocorrência de casos
Íortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, com provadamente, in. -. .-l em funçáo da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo dc -, . iÇ ,\ solicitaÇáo dos fornecedores
para cancelamento dos preços regiskados deverá ser ' 'f r' r com a antecedência de 15
(quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das : previstas no edital, caso não
aceitas as razóes do pedido.
- por iniciativa do Órgáo Gerenciador, quando a vencedcr a

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese dcst, ,-r superior àqueles praticados

no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação tn^, ','.' ..igida no processo licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadai ' í "as,
- não cumprir as obrigações deconentes desta Ata de R.g -' 'eços,
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabe redicJos decorrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótesê de inexecução totar c r n i,. I das condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos d^ 1-rerles; A comunicação do

cancelamento do preço registrado, nos casos prevts! feila pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento. juntando-se í rovanle aos autos que deram

origem ao registro de preços.

Rua WalÍiedo Birtencouí de Moraes no 222. CetrtrL, lone li 11663l0,.Cf
E_mail - licitaieo rl nst -nr.eor'.hr - s r. *.n

0 ' . a Santa BiÍbare Paraná -
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NOVA SANTA BARBTT \
ES TADO DO PARANA

ctÁusute sÉltrle - DAS oBRTGAçÕES DÂ
A empresa vencedora obrigar-se-á a: Prestar os serviços a
as especiÍicaçóes descritas no Termo de Referência, bem c.;
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela exe,,
(documentaÇão obrigatória não poderá estar vencida) na d-,i.
ou substituir às suas expensas, no total cu em pade, c ob '

defeitos resultantes da fabricação, montagem cu air da
especificações deste Edital; Responder por todo o ôrus
como, fretes, impostos, seguros, encargos trab:lhislas,
decorrentes da execução do objeto; Durante o período de g
deverá substituí-lo, quando o mesmo demonstral defeito,
reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no ptaz. r
comunicaçáo,' desde que os danos causados não se,,
Gerenciador.

r ..SA VENCEDORA
-;' s estritamente de acordo com

;razc estabelecido pelo Órgão
rderruada. Manter-se regular
u e:otivo pagamento. Corrigir

r: nlratação que se verificarem
t ja.Ír em desacordo com as

a execução do objeto, tais
^iá.'^s, fiscais e comerciais,
c olleto, o Licitante vencedor
ro . s necessários ajustes ou
r "- 5 (cinco) dias após a
re,,onsabilidade do Orgão

it,r.JtclPlo

:r ros, que venham a ser

rviços, apresentado pela

cLÁusuLA oITAVA - DAS OBRTGAÇO

Caberá a Prefeitura:
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos. atlnent" . -.

solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma Íísi:o da exe;r
licitante vencedora;
- Íejeitar os serviços prestados equivocadamente ou em de:a
pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constan..s ^

de seu ANEXO l.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUiÃO i-oS í

Os serviços de reparo deverão ser executados com um inlerva
através de solicitação da contratante senrpre qu. houver L,n mí

de manutenção.

CúUSULA DÉCIMA - DAS GAPÂNTIAS

A CONTRATADA garante que os materiais por L a Í.- necidos 
'

execução dos serviços, objeto deste contral. sã^ de prirr

especificaçóes aqui estabelecidas e tambéF,r o ciis-:os.o no arl. 12

CLAUSULA DECIMÂ PRlr!,LiilA - OO REC

Provisoriamente, nos termos do art. 73, incr:o ll, alÍnea

Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll. alínea "b", dc

assinatura do canhoto da nota fiscal ou protoco,. L., outros d

recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, : rn-'^ sua conÍ i

coníerência dos dados relacionados na nota íisc.l d". servi?os,
que se fizer necessário.

CLAUSULA DECI|I.'A SEC' ']NA - DO PAí

Em até 30 (trinta) dias após a.execuçáo dos serviços, media

acompanhada da Certidão Negativa de Débitos ltrnt. ao INSS c

Situação junto ao FGTS. Na existên:.a Ce da.b. : jurto ar

o; i as orientações passadas
[]onvocatório, em particular,

rá>

l,

^os

no de 20 (vinte) dias ou
1 5 pontos necessitando

Ce-obra utilizada para a
r"lidade e atendem às
cdigo Civil;

ü. JTO

Lei Federal 8.666/93;
r ,,iivo legal supracitado. A
r ios indica tão somente o

' definitiva condicionada à

i.; os ou outros documentos

TO
:sentação da nota Íiscal
'ado de Regularidade de
os citados, a Prefeitura
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cuÁusuu oÉctun TERcEIRA - D/'s corD, ':óES GER s A SEREM ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer à-e segui"le rigências:
- Utilizar materiais de boa qualidade paí . ;í:sta' ; , se viços
- Assumir inteira responsabilidade pela execuçã lc erviços, c acordo com as especificaçôes
constantes do presente Edital e Anex:s, bem ,-c' r da respr.civa proposta, obedecendo ao
Código de DeÍesa do Consumidor quanlo às con'i rôes dos materia s utilizados;
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

- Executar o objeto nas condições, no preço e nos pr.,. rs constartes desta ata;
- Não contratar servidor pertencênte ao ;uad - d ,)releitura durante a execução do objeto
contratado.
- Nâo veicular publicidade acerca do -l- c d - . r, salvo 'e houver previa autorizaçáo da
Administração da Prefeitura Municipal cl,r ll)va S rli rrbara.
- Manterem durante a execuçáo do c. Irtrato t . 3. s ccndiçõ:s de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

NOVA SANTA BARSAR
ES T ADO DO PARANA

aguardará a regularização por parte do Deter:tor da Ata, . in
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municrpal Ce N.:va Santa B
mediante depósito bancário. Deverá constar da ncta 'iscal o nor

conta bancárià receptora do depósito, e/cu outros Cados indis
pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara cc . rá deduzir
correspondentes a multas, indenizações. encarg.s. ' rtos, etc.,
previstos em lei ou nos termos do Pregão Prescr;ci,, t" 5112O1

será efetuado ao Detentor da Ata enquanto penc jxt. .r liquidaça
sem que isso gere direito a reajustamento cie prel.s ru a correçà
O Detentor da Ata deverá apresentar quêndo c. n.çJamento, C

FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apres.r:e r'o de cópia

CLÁUSULAoÉCIMAQUAn_,\-t S

A recusa injustificada das empr€isas co*, arop

registro dos respectivos preços ensejaí; a ..plic;-.àr
Lei Federal no 8.666/93 e alteraÇõe:, ro
Administração.
Aos proponentes que ensejarem o rel'r.'rmeT c

proposta, forem os í.o colocados de ctr:ia item . r

comportarem-se de modo inidôneo, íEet dL:laÍa .' .)
aplicadas, conforme o caso, resguardac"' 's pr ':'r
a critério da Administração, isolada ou c,. rulat .n-

causados à Administração da Prefeitura i ' icip i

. lmpedimento para registrc n: ': se 'r

. Cancelamento do registro n::

. Advertência e anotação resi ::o ( la
o Multa de 10olo (dez por cent r valc - -'

hipóteses de inexecução totaT c:, . :ial c ,

. Suspensão têmporária co ' : 'c d t

Pública, pelo prazo de até 0: rinc' .

determinantes da punição o. a

autoridade que aplicou a pen." -

ando-se novo prazo para o
,ara fará o devido pagamento
do banco, agência e o N' da
rsáveis para a efetivação do

montante a pagar os valores
/id_as pela licitante vencedora,
PMNSB. Nenhum pagamento
qualquer obrigação financeira,
rronetária.
tidão Negativa do INSS e do
rtenticada ou via internet.

NÇÕES ADMINISTRATIVAS
^lassificaCas na licitação e indicadas para

rs penalicades enunciados no artigo 87 da
r l'rrnici; al n' 041/2009, ao critéÍio da

:xecuçãc do certame, não mantiverem a
., assinare,n a Ata de Registro de Preços,
isa ou cometerem fraude fiscal, poderáo ser
^en'os le1,-ais, sôfrer as seguintes sançôes,
:e. sem r,rejuízo da reparação dos danos
iva Sanl r Bárbara pelo infrator:

la r fas ^ licitatória;

r C: Forn cedores;

::co da c rlratação, que será aplicada nas

,;a;ões assumidas;

' 'ú On contratar com a Adminrstraçáo
' cu er luanto perdurarem os motivos
;i'a pr novida a reabilitação perante a

:
Rua Walfredo Bittencourt de Morâes no 222, Cr"l

E'mail - lici :

r I3. :
5 0r.tr

. P - 86 ' ' ')0 Nova San(a Biirbara- Paraná -
' sb.pr.er r.b:
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NOVA SANT, . Br,1"'3ARA
-.) A

ESTADO DO PARANA

o Declaração de inidoneidad- r lici.

aplicação das penalidades oco:' def
estabelecido na Lei de Licitaçóes, '. ^cnta

Não será aplicada multa se, comprov.d: rte,

motivo de força maior.

O descumprimento total ou parcial o
execução da Ata de RegisÍo de Preç.
resguardados os procedimentos legais
nas seguintes sanções:

. AdÜertência;

. Multa de 10% (dez por cen'c
recusa do í .o colocada do item . '

o Multa de 0,3% (zero úírg u '

máximo de 10% (dez por ce'
do desconto do valor corresl'
recolhida no prazo máximo
oficialmente;
. Suspensão temporária do

Administração Pública, por pra: ^

Em qualquer hipótese de aplicação c^ '

e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas n'
previstas em Lei, inclusive respon'
causados à Administração.
As importáncias relativas a multas s

detentora da Ata, podendo, entretanto. c,

As penalidades serão aplicadas sc"'
administrativas ou penais, previstas n:;

Considerar-se-á justificado o atraso nc ,

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétric,.
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços
mesmas;

Q acréscimos de volumes ou modifica
g) escassez, falta de materiais e/ou n

h) etrasos decorrentes de outros r;.

diretamente pelo Município.

-c, rtratar com a Administraçáo Pública. A
ccfesa prévia do interessado, no prazo

.rração.: ato.
.-; io ate limento, advir de caso fortuito ou

o

S

l-

3aç : :l;r,ida pelo fornecedor no momento de
st n jr.. . ,Írc. ri. aceit; pelo órgão ou entidade usuária,
l , ent€:, po( lr,; acarr.rtar, isolada ou cumulativamente,

rbre:
:ina

r por
.ie r

'- ai
5(,

r, " nstima-ro total do contrato, em caso de
' d: Reg 'ro de_ Preços;
:e l ) por di:: incompleto ou em atraso, até o
- rrô l v' r estimado da contratação, além
J.^ . na 'ealizado pela detentora da Ata,
inze as i . :idos, uma vez comunicados

:-- F-rrt;.ipar de licitação e de íornecer à
:ir .\ enos

:.' seg .do ao fornecedor o contraditório

i)ito
..1é C

Jac

desc:,rtad:s .los prgamentos a serem efetuados à
)rme ,- cas,. f -:)cessar-se a cobrança judicialmente.

'iuiz Jas <r mais sanções cabíveis, sejam estas
E. L ,-, i,-): era. - rs

,mer ') rente ni seguintes casos:

.ate :':is d r' l à i. ri'LrpÇão das vias de acesso às

(l a

an- ur ', p.
ãofcl

'S:

)r:
elc

ibilidade de aplicação de outras,
por eventuais perdas e danos

iÓES FINAIS

^ a§ propostas das empresas
,) -cupra numerado. Os casos

- -tes das Leis no 10520i2002,
, resultado desta licitação náo

-' larento da execuçâo do seu
. Jos serviços, comporlar-se de

39

a! m2. 3ls;
. ic,

r ,12,.:ão lrentes aos termos contratados

cLÁusuLA DÉclr'i
lntegram esta Ata, o edital do Prega

classificadas em ordem crescente r':

omissos serão resolvidos com obser'

Lei 8.666/1993 e demais legislações
implicará direito à contratação. A b:

objeto, não mantiver a proposta, fa

.J 'JTÂ.

ti en
!af

DAS
al i
rte,
'oc

T JPC

' 3l2C

cc11,-

3
Ii'a L

r: '.810

e -.ct,.

Rua walfredo BittencouÍt de N'íoraes no 222. ( .
E-mail lr''

rlr) Nova Sarta Ilárbara- Paraná -
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E STADO DO PÂRANA

modo inidôneo, fizer declaração fak:
citação e da amplâ defesa, ficará im;:
caso, será descredenciado, pelo pra

determinantes da punição ou até.que
que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a Íepatat, :

no total ou em parte, o objeto cons:r

defeitos ou incorreçóes resultantes da

CLAUSUI
Fica eleito o foro da Comarca de Sãc
por mais privilegiado que seja, para se

E, para firmeza e validade do qud Ío'
assinada pelos representantes das p'

Nova S"

'.:,;, 'zr Ír;
' , - ar € c

i r - i' -r-sl
nr....c l c; e i

::o l rde nr' :'r"

v I EX-
. - , S,.rre

g.rantido o direito prévio da
r. a Administração, e se for o
a'rto perdurarem os motivos

) .erante a própria autoridade

u substituir, às suas expensas,
, em que se verificarem vícios,
noregados.

a'

n 'enúncia de qualquer outro,
r r oriundas desta licitação.

r ata, que depois de lida, será
) letentor da Ata.

n

-r c. lIL U

' rr:. .. .de

: abi,

re .r pr

(/ )r: l,. ,()

<FORNEC

rnt d

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, C. rr

E-mail - lici'
r 43 .r .6.810r

'.0r.,- _r - \\ 
"

rlt) No\a Santa Bárbara. Paraná -
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Detalhes processo licitatório

CPF: 42r1512954 (k99rl)

Meooí Preço

0500115122010020103390390000

60.t25,0o

o2l03l2ot6

L5t}3l2o16 Dab Regisüo

Dab Reg6Eo

Murd dô Licilaç,lE Ml'niciFds

0310312016

0a$2016

5?

TCEPR

YdEr

Entichde Exe.utora

Ano*

No licibçâo/dsp€nsa/inexigrbilidâde'

Modalidàde*

Número edrtàVprocesso*

Oes«iÉo Resumidô do Obje[o'

IIUNICIPIO DE NOVA SÀNÍA OARBARA

20r6

3

Pregão

06/20r6

ConEataç;o de empÍesa espeoôhzada pàra pí€staçao ae sewiços Oe manttenço
dos ponbs de iluminaçáo publi@ do f4unicífio de No\a Sanb Bárbaía

Forma d€ Avalção

OobÉo Orçâmentária,

Preço máSmo/ReÍerêíria de preço -

DaE d€ Lên4àmento do ftital

Dab da Aberhrra dàs ftoposbs

NOVA Data dâ Abertüra das

Prop6bs

Data C-ancelamento

hüpr/sorvic6.tcê.pr.gor'.bí/TC EPR/M úicipal/AM LJDetdh€6PÍoce§soc dn pía.õpx 111
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Píesidência da República

Imprensa Nacional
Alí4c

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

É, o
zE

À
,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de ênvio: Ol/03/2016 t3i37t48
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
OÍício:3843344
Data prevista de publicação: 02103/2076
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

tlatérias

eqiiencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
5IEÍITEcm

8809530 Edital pregão 03 2016 para publicação diario
un ião. rtf

daace24677 d7c2OB
ab8168e73091e2b1

6,00

otal da matéria 6,OO m H
TOTAL DO OFICIO 6,O E H
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio Página i de I
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Protocolo

Título

ó r9ão

Depositário

E-mail

Enviada em

Data de publicação

.{ 02/ O3l 2016 Quarta-feira

HistóÊco

f Rascunho cravado

ê Matéria Enüada

Valor ainda não conflrmado

ÂGUARDÁHDO TRIÀGEM

DIOE - Departamento de lmprerEa Ofcial ó Estado do Paraná

Dêpartamento de lmprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

D:J

E

Í

1551a/2016.

Pregão 3 2016

PMNOVASANTABARBARA - Prefeitura MuniciDal de Nova
Santa Bárbarô

Elaine Cristina Luditk

licitacao@nsb.pr.gov, br

01/03/2016 73132

;f oiá.io oficial com. Ind. e serviços

t jl Municipalidadês

aj Prefeituras

[:J Nova Santâ Barbara

+ Edital - CIS
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VALDICIR ÁLYES DE TI EDEIROS
Preeoê'Ío

3 100 99. que (enlM ,nrer.sse en limü remro d. pdc€ria. em eírErta coopêóçào
co r .sB Admn'stÉçào M@c'pal. p&ô desen\ol\menro de progma
cducâoonâl atÍarÊs dc mclodologia de prclêros, que prcEora prancôs colernas
na cons@ção dos conh.crmentos, tomúdo co'no surerlos strvos as .neças c
ádol.scenles no proc€sso dc apÍcndiásetrr, scndo a hc'EÇào do rpo "TECNICÀ
E PREÇO . À lic,ração s.ni regtdá pela Lc, n' E.666/93, L€, n' 9 r90l99, suas
posttnôres alteEçcs c dclMs leaislsção p.dúeDt.. O inrcirc rêor do ãto
con\eatóno c s€us ados cíeào à disposçlo dos intscs.dos. r pârrir desb
datâ. juto à Co'nisào P.nnmente d. Licrrâçô.s no lolefon. 1ê1226-1100- n.
PÍ.f..un }Íurcipal d. \teópolis, no horáoo d. G\p.dr6iê. nâ Ru Sê,s.,\_'
1010. eó ]!ÍúópolrrPR. ou pclo smarl fràíc,scô hueno a]Iüalal§+gol
br Mdiópolis. 29 d. f.v.rê,ro de 2016 Mano Edúddo Lopes P.ul.k. Pr€Í.ito
Nlúrci'ãl 

í4!9!v2ot6

AYISO DE LICITACÂO
PREGÀO PRESENCIÁL N. 05'20I6.PM}.'L

O iUDnrcrpro de Nova LârânJcrras. Esrado do
Paràná. inscrito no C^"PJ sob n' 95 5 8 ? . 6 { E / 0 0 0 | - | 2 .
ârrãrés de scu Pr.so.iro, têndo eh usrã a drsposro na Le,
f.d.r.l í" 10.520/2002, DecÍero Fcdc.al n" 3.55rl2000, Le,
Complêúerrar n' l17ll4 c Decr.ros Nlun,ci!â!s n'
I16 2006- ll/2007- lorD. públi.o qu. r.2liz.ró a! lai00
hor.! do di. l? d. E.rço d.2016 na sede da Prefe'rura
Àlun,c,pal. s,tuada à Ruã Rio Grand. do Sul, 2ll2 - ccn'ro
- fon. (a2) l6l7-l148, lic,raçào na modalrdad. Pr.8ào
Pr.scncral í'05/2016-PI\{NL, cuJo obJêrô é a aqu,s,Çào de
vciculo trovo. z.ro qu,lônetro para S.cretâria dc Sãúde.
paÍá,tuplantaçâo do transporl. sânitário do ProBrãm, d€
Qualif,csçào dâ .\r.nçào Primáriã í Sâúde - aPSUS o
edr'al e s€us aDeros poderào scr r.tirados na s.d. dt
Pref€'rDra \lunrqpal. ío endeÍêço suprãcrrado. runro âo
D.parramenro d. L,crraçõ.s ou arravés do E-ma'l
l,ç,'àcao A no\ âlârân'eirrs pr eo\ bí
I]!,]!--!-a!a.l-ê!ê-DJr.ri b-L

Nova Lar!njGirãs - Pr.0l de Mârço de 2016

I Marambi

PREFEITTJRA MUNICIPAL DE MARUMBI/PR
DECRETO N" 33/]O I6

coNCoRRÉNcIA PúBLICA N' 03/201 s pmm
O Prelerrc do Muntcipro de Marumbr, Estâdo do Pamú, Senhor
Marlon Câsúo Pavesr Prnr, no lrso de suas âurburçõcs poÍ Ler.
Decíetâ:

An l' - Frca Homologado o resultado dü ConcorrêncB
PublEa n'01/lol5, que teve como vencedoras as empresas RC
Labegalinr Confecções Ltda Epp - CNPJ n' l0 256 ó65/0001-14.
Daldosso e Ol§erra Lrda Me - CNPJ n' 20 537 47910001-07 e C C P

AlBane e Cla Llda Epp CNPJ n" 05 413 7351000l-60 An :"
RcvoCddÀs às drspos,çô€r em conrralo. este decrelo.nlra em rrgor ü
data de suâ publÉação.

Marlon Castro Pavesr Pni
Preíeito Munrcrpâl

I Noua SantaBúrbara

Âr'tso DE Ltctra( Ão
PRrcio rr rrRóNICo ".olaor6 - sRr

Obj.to: Àquisiçio d. E.diur@t6 p.r. süprir rr tr66idrdê d. Ser.É.ir

Tipo Mcnor prcço, por rteh.
RI(IIBIMLNTO DAS PROPOSTÀS: d.r 0Eh00nin do dir 0J/0J/201ó Às

0rh59mir do di. l7l0J2016
ABERTITRA DÀS PROPOSIAS: da 0Eh00nin i! l2à59bir do dir I Z0J20l6
hiclo DÁ s[ssÁo DE Drsp(;TÁ DE PREÇos: às rJhooDir do.lir
l7l0J,?016, pormc'o d. SErêma d. Prêgào Eldrôorco (lo@ções)da Bols dc Lrcts
bçôcs e Lcilô.sdo arasl. §w* bU org br"Âccss ld.nuEcadono l,nk. horâçô€s'
Pr.ço Máxlmo RS 18l 201.30 (cenro. oit.nra Ê um mil, duêntos. um r€ars c

lúeIIl$Á§4IIúIrIIlIõ. poderào scr obt,das eú horino d€ cxpcdr.nl€ nâ
Prcfêtrua Mú,cipal d. Novr Smh Btuh â. sro i Rua \\]alfr.do B'GncDUí de
\roraes n'222, pllo tone 4l-1266-8100. ou por E-nail nc!úcao?ip5b-!!rla!ú

No\ a Sdta Baôara. 29,02?016
Fábro Hcúgu. Goôês

Pregoctro
Poíaria n' 015/2015

l6í12/20í6

1554r/20't6

Mãrunrbr. 19 de feYererro de l0ló
1521612016

I Noua Laranjeiras

aylso DE LIcITÀÇÃo
PREcio PRf sENclÂL s' or,2oréPltNL

O l,uí,crpro d. No!â L,rànt.,râs, Esrâdô dD
Parrná. rnscrrto no CNPJ sob n' 95 587 618,0001.12,
ârrrvés de scu Pr.sôerÍo r€ndo.m vrsra a drsposro na Let
Fêderal o' l0 520r2002, Dccr.io F.d.râl n'3 555/2000. Lel
Conplemcnlâr n' l47tl4 c D.cr.ros Mun'crpãrs n"
I l6'200ó- l{ 200?, loÍD. públi.o qu. r.rliz.ró à3 09:00
hor.! do dir l7 d. ú.rço d. !0r6 nâ sede da Prêf.rturã
\tu.rc,p!1, s,ruads à Rua Rio GÍardc do Sul,:ll2 - Cen!ro
. Fone (.{2) 3637-l1.13, lrcriaçãô íã môdâl'dâde Pr.Bãô
Prêsenc'rl n'01,101ó-PMNL. ctrJo obJeto é â 6qu,srçào de
um vciculo nôvo prrâ ã â1erd.r.s dcmdndas d. s.cr.laris
d. rdmrnrsrraçào O .d'Lâl . podcrào ser
Írr'rados .a scd. da PÍefcrruíá Munrcrpal, ío .trd.reço
súprãcrtâdo, Junro .o D.parrahcnro de Lrc'râçócs ou
árÍáv.s do t.môrl Lirra.aon o\.târán,c!ras pr ro\ br .
*\q no\alamn'oÍas pr {o\ br

Nova LâÍanr.'ras - PÍ.01 d. Mârço dc 201ó

ÁYrso D[ LtclTAÇÃo
PREGÃo PRESENCIAL N' olrzol6 - sRr

Obi.ro: Co.Faração dc e,npÉs esperal,ada paó pres@çào dc *n,ços d€ ma-
nurcnçào dos ponros d.,lmhãçào púbhcã do munlcipro deNora Sanlz Bàôaa
Trpo Nlenorpreço, por lol.
R.c.b,mêntodos Env.lopcs Ára Às ll:10 hor.3 do di.ls/0r/201ó
lnrc'o do PreSào: Di. l5/0!2016, ài l.l:00 ho..i.
P.cçô máxrho: ni ó5.125,00 (!éBr, . cüco mil, ..Dro. viú1. ciíco r..is).
bÍ$trÍis]clEtltlÊItllõ' podeiàô scr obu<lÀ cm hôiinô dc €xp.d6r. na
PÍcÍcnu Múicipal dG No!6 Sml, Btub@- $ro i Rus WalÊedo B,nencouí de
IíoB.s n'222. p.lo ton. (41-1266-t100). por Emâ,1 l,c'l,cao!"sbúrôÍúou
p.lô srê s\q nsb nr ao\ br

^_ôvr 
Sdtã Birhzá 0l'0112016

Fáb,o H€úiqu. Coúês
Preso.iro

Ponana n'015r2015

VALDECIR ÀLVES DE III EDE IROS
PreeocrÍo

\/ÂLDECIR ÁLVES DE NIf,DEIROS
Prcgo.'Íô

I Pinhaldo

t5563/2016

í5518/2016

165ía/20'16

^r'lso 
DE LrclTaÇÀo

PREG,io PREsE._ctÁL s o6Dot6-P:rI\L
O Vunrcip,o de s_o\a LâÍânrê,Ías. Estadô do

PaÍaná, irscrrro no Ci"PJ sob n' 95 58? 6.18,0001-12,
arrâvés de 5eu PrêBôêiÍô- rendô ê visrà â drsposro n. Lêi
Federal n' lo 520/2001, Dccreto FedeÍâl n" I 555/1000. Le,
Complêmen1âr n" l47tl4 . D.cr.ros lvÍun'cipáis n"
,l6r2ooó, 14 200? lorDr Dúblirô qu. r..lizrró À! l6:00
hoÍrr do dr. l? d. D.rço d.2oló na scd. d. PÍ.re,!urg
lVunrcrpal. s'ruâdâ à Ruâ Rro Gránd. dô sul.2lZ2 - Cên'ro
- Fon. (42) 36r?-l148, lrcrr.çao na modalrdade PreBào
Pr.sêbcirl n' 06,:016-PM\L. cúJo objeto é à.qursrçâo de
r€iculo no\ o. zcro qu,lômclro pârt Secretaru d. Sâüde.

PREfEtTURA MUrlcrPAL DE PItHÀLÀo
ESTADO DO PARA\Á

EtrlTAL \r A0l6
PREGÀo PRESENctÁL
REGISTRO DE PREÇOS

\'tclÁsLJs/201 5

.t.ndeÍ .s d.mandas do Prosr.mâ d.
Vr8'lánc'á êm Sâúde no Pàr.nâ

O €ditâl e pod.rào s€r
dà Pref.iru.. I!1uÃicipál nô .nderêço

supracrtado, junro ao Deparr. .nro de L'c,raçõ.s ou
.tÍá!és do E-m.rl I ! c r t a c a o A n o r a I a r a n , c , r a s pr qor br e
**\ noralaranrç,Ía5 er Eo\ br

Nov. Lâràíj râs - Pr. 0l d. M.rço d. l0l6

AComüsâo de Pegào, dô PREFEITURA MUN ICIPÀL DE PINHALÀO, oo e\-
êrcic,o da aEbu'çõ.s qu.lhc cônf* a Ponana n'01/2016- dc 0tlo1/20l6. româ
públi.o, pe coúccrhcnro dos ürcresBdos quê faó reãliz no d,a lí0-!/20rú,
tu 0t:.10 ho6, no cnder.ço. Rt'A DO\11:ICOS CAL IXTO. lE.t. PISHÂLÀG
PR., rcurào dcr.c.b,m.nto c ôbeíE dás dGum.nr.çô€s e proporbs. cotrfome
csp.('6cddo no td,r.l d. l,obráo\" ll2ol6-PF na modaldad. PRECÀO
PRESENCIAL, obJ.nrúdo r.Btstro d€ pÍcços
Informmôs qu€ a ínt.srã do Edihl podeni s.r sohcnàda aÚales do.m l: licita-
cao(4piúâlao pl sor br
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^tnoaEscElroÉ(ÍEJ OtI fÉ-EO $wÀrÊFiÊnÀ
^uílÀErbüiúRln 

iló
ArÂ 

^iADtIasrR^tí/D
rEoaEscfxocrarE

ttotÀátto ltóÍríiÍEi oÊ_Eorrz '@l@0fi tqrüÀiàrariçÍfiFrúo
Àurtut ADtaidálR^ln o ^ríÍriÊ6cÉrÍÉxrEg^Âóo§ no*Fto'![v^ GB!@õí

^tnqoÉccÉIDExÍÊROiaf GãErrodtãlllÉo *v - tijFroElrffi IFiOOE3êE DÊ,rtÊ
EIfEi'/EtÍ''UO FTDf,b

ví Éór|üillrrr $,v rAvE B-TIE'OTÀ PÁT'RÀO
^riffiêÊÍÉôrEE
^tR@€!cE 

{xiÍE'@iloaotí

^vrso 
DE LrcÍÍ çlo Ff,EoÂo EErRô{lco Ê. 02Í2016 - sRp

ohiao: equuçao oe n:dcrrrro pÍr iFt ô rÉ.alõ6 oâ Sdlaffa [.tIúi)d d! &rido. Ipo lyEE pí§ço, rú ltãrl
RÊCEBrtlGl{túoÁSFRoPOST Sid!oaúnhdod.6tl3,:mr6àúrÉ(trirú(E rZB/2Í]t6.

âaERTIjRAO I}PROPOST S: úro8úl'l! a.1zi5emhÍbd! 17n3a2o16. jNIOO DÀSESSTTOOE DISPT TADEPREÇOS: à!
i3ámí do úâ l7,Sl20i6. ,.Í Eiio do Sairl! d. PíiCÍo Ebtüioo lkjbçh) da Eokã (k Lkn C.. . l.aõ.. do B.-1.
!!E IU!Í$E'A.6so ld.n6.*b m r*- H.Íaã'.

PF.ío XáúrEl Rt 161 zoÍliE (c.írloâ olEí.. un Írll. dlllílr â uíÍr $& â lÍÍltâ .ãdwÉ}
lniEm.çú.r CanplêlrÊít!.: pod.íão Ér ootl&6 dn ffilo d. âtpdiíL E ffiituÉ lÁ!*iÍd dê llov! S.nE Aáô€rE, rto à

Rra \t/BürEo&üêíE lê ib'... 
^.222. 

p.|o frÍ.1332664100, o0,o. E{rbl: É(leoaói&n3D.(6tr-Dí
ibvá SÉnrá Bà.Dâ.â.2!}|0,/2O16.

'Fabb rhnnqu. Gocl.l - Prqo.lío - Po.i.rh n' oí5rt(r15

"'a!4aÕ oe uc[Âç^o PREgÁo PRESExctaL tf 0!zo,r 6 -sP
OblêlD: C(rírEtâÉo d€ sÍ'Êá 46d.llzldr pl' 9r!tl.eô d...íüçô. d. Íuíut í!çlb óc Êd{6 do flütülâÉo FJàI.a do

huhidt «rd€N(,|,3 Sãd, AárDsÍa. Tbo: MrsFrÍo. po.loaâ.
Ro..ôffió dc. ErndoDB: Áráa! 13r!0 haàr (b dl! 15í03120í6. hlcb ô PÍE0&: Oü, ró!312016. Ê6 Í/tOO ts...
Êsfo,nátlm:F 65.125,m(.-.draá.ÉEn,cãÍo.vri.dõ.oÍEri).
ldonÍáçh Cdtdên*rrâÍ.+ pdêí6 *í oddB !m horáÍb d6 ürpêdholô n€ PÉlb{u.Eà rÁlrlk pd dê ltlorã S6nb B6Íbü!, §!o â

Ruâ v\irlt€do Bi[êíE!í.dâ t,Ea f 222, Fb Ío.t - (a3-&6sE1(x)), r El'd. !98e4fu0.É81ts or pdo r]1.
w..sD-!í.cl,l{ lbvã S€.Ê 8SEa,olrO3Iã)i 6.

F.bb rhníqu. Gôíi.r - PÍ.gô.kú - Parârlr h'015Í2015

ERAÀTA DA t.EI II' I12 DE 26 DE FE\TEÂEIRO OE 2í16
súrít -rr REÁ,JusrÀo Plsosar.ÂRlÀl lMrc ms PRof rssror{rus Do itAcÀ9ÍÉÀro DA EDUC ÇÂo àÀsrcá o FÉoÉ

ruBUCâUUNqPAl@i{FdG DETEÍiUllrÁÂlEr FEDÊML rf- lr.763/B Eql clrR ,Sp8gíiÊlcrrs-
ONÍl€ SE LÊ aÀ4 r'. FE o Peõ.. EralÉliD YqÍdr€arro.tsrdo. Ílqirô.o Éo.àid ÍütlrEdo FfrLÍrlb do md.raóo

d. .d{Eâção tÀiz dà!Ée ÉtG do iÂri.ICo dftíÍrr Fdl. oqiro 5: d. L.l F€.E Ír'-i1.}lEôí6 dô }ÍE d. 2004 rE
v&.d.Ê'íõ67l00rnni.6àüâÍt L.oEi!.rbcúbl/6),.!.útbOtônEodê2o1tr-

LEIá.SET:AÍt f:Fr..roPlÍh.E ruwlAri.Frtelordo.lrJlltdolb3ffi1ElúlDôaFt,üsErdoíqlíarbde
.úEÍáo béê óâ Í* Fb&a do rrtÍrdÊqeío.Íi F6n. o atgo Í d. L.í H...1É-11-aJa, d€ 16 Ô iull,E (b Z!(E lEy.lo.
dc tú 1ltr:L6Í(Umrfl Ê!.!!ff!r.EÍÊãi.r 5!irE. doar cdi.E} ! páÍtl.dê Or & mrgtê2016-

irová S{rl. Bttüa,0i lb rr-{o ô 20iô
GLird.mlr \,.L.to . Pílídlo lluíldp.l

EXTPÀiO DO çOI{IRATO r.. Oarz]0rt
REF-: Osp.*Eâ (b UlitsÊão n.'2r2O1õ
COa{TRÀTTWIE: ituffi de l'l.,ve S.nt BârE . F..oâ iíotá de 6cib Fii:o rÊ.r§, !l! rírâ no CNPJ !Ô o .r'

95.5{ií,@0!@160, cün !d. Smiídt ! ú RJr Whíildo afi.,Eud d. l'/L..é, 22, ildê elo ÉriEííãdo p.b r.u PÍ.í6ilo
MuÍ'ldpáI, SÍ. @úêí* \(â|ffi.

CONTRÂTTDOÀERrE-ÂUToIá Àç,ÃO DE LEITURA E RECORTE DE OúFIOS OFICX Nt LIDA-ME lítssüa m CNPJ n'
C6.ô@.8O1nrO1-18, coln dê n v Pttdd.nt \,,b.0ó, a35. ..r. 12(]6, Cc.'ú§, tlio de Jí€üo, CEE 2O.Ol1{03. õ!6b .lo
rê9íBr.nÊ.b Éo s.. RâplEd Vlcllâ ÉdêrÉ.

oBrEre CdrEí5§áo d..írp.6, Fra kínoér d§l!ÍEnl. üâ c.ÍÍêb âlêÍüico â /Éb.Jté H6ri.rl ds p|i{ca{....rn rurE do
MurlclÉo d. ilorâ Sânl6 8áô6.â.

VÁ].oRMÉNs&- Rt 110,m(c.írtoêdê.2 r?âs),lorâriaÍxbovdo.deRl1.3m,m(uÍí !ÍJllesntÉeúít rêeb).
PR ZO DE vlcÊNclru 12 (doE) flaâ.. coíírirG dá dátâ de !Élôáhrâ do dF.lir, q] €slá. dá2Íyozn017.
SECREIARIÀ Éêartvo itun|opâlt RECURSóS: Eloclíl.vo Mudop.l:
RESPONSÁVELJURIOICC À|gdira Ohd€ Mâ.iku PüsrÍa. OAE/PR 46a57.
OATAOE ÀS:lltlATUMC,a{TMTO: 0í/0:f201 6.

EXTRATO OO COITRATO N' M5AOIG
REÊ: OispêÍs.l€ Uotàção n.'312016.
CONÍRÀTÁNTE: iÀJÍridCo d. Ndva Sant A&bã'!. p.$oâ lul<t'ca (b drsb puôl(D hlsrE, lilsiE m CNPJ !oo, o n

95.561.000/(lmr {0, cdn ÉdÊ ú'liiírrlv! írâ Rrrs WUú.do Elit írcüJÍl d. ltnra 222 nedorwlrÍdo p.b !.ü F /rd.i!c
lituúr.|,§. É!ãri\4daílo.

CONTRÂrAE Cg\§ÍRuÍORÂ BÉÍEL - EIREU - ME. l^!.Íile m CNPJ n'O5256.G8J0616ô. @r s.(b .E R!â PtÍ d.o Jor-
Zâtâlii. n'6{x).Ptqr B..rdffi,rô.híú, Prúá. ÍE r. e Í.prÉdÊe É. Slia- Oítrdã Joc& Ss.?àíEíd

OBJEÍeGo.íredod.dEE ãg.d!e!d. F! de.âçao d. PÉl€t6 d. E tgÊlÉb
VÁIORI 7,!80.00 (!.tr Íi. rEvGrb ! dl.ob l!.b)
oe.7ô ôE \IêÊrÍrÀ.q)Írútrrl..- dyíirr.ti '{i.e Rü,tárÉdôór,11116 drsh âú gl/I}512ot6.
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PREGÃO PRESENCIAL NO 312016- SRP
Procosso Administrativo n.' 06/2016

Objeto: Registro de preços para eventual Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção dos pontos de
iluminação publica do Municipio de Nova Santa Bárbara

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa TERRA VERMELHA ILUMINAçAO PUBLICA LTDA - ttE, CNPJ
10.701.531/0001-65, situado na Rua Maria Bela Marques n" 1294, Bela Vista do
Paraiso-Pr., retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer
alteração pelo e-mail lerrevermelhae o@hotmaii. com ou pelo tel/ fax: 43-33278468

Bela Vista do Paraiso-Pr., aos 08/03/ 2016

11g 1-68701 s3uo00

Carimbo Padro o Empresa

PELO FAX: (43) 3266-8100 ou e-mail; lic ita cao nsb. ov.br

PARA EVENTUAIS IilFORTAçOES AOS INTERESSADOS,
NECESSÁRIO.

TER.ltÀ vERlvlELHÁ ILU l'ÍlNAÇÀ0
PÚBLICA LTDÀ'.}IÊ'

B MABIA BELA lvlABOUES, 129 A

CENTBo - CEP 861 30-c00

I eer-.t ui§ie óõ iÃn'Áiso rtr-l

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAçÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA-PR

OUANDO
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JOBTEL - ELETRJCA & TELECOM LTDA-EPP

pnecÃo PRESENcTAL N"3/2016 - sRP
Processo Administrativo n."06/2015

Obieto: RêBistro de preços para eventual Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do município de Nova
Santa Bárbara.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Em presa tOSreL - eLÉrRtcA &TELECOM lrbl-rpp, ct'tpt N'07.379.702/00o!-77, coÍn
sede na Rua Riacho Fundo n"855, Jardim Casa Grande, CEP: 85191-070, Cambé-Pr,
retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-

mail iobtel. eletrica @smail.com ou pelo tel.: (43) 3154-9561

cavtgÉ-Pn, aos Lr/o3/?O16. 
,

ííl.rzg, Tourlr;ar"Trl
JcBl iL - it aTnra.,i r. iELÊcOi;rrDii

JOBT

José Odair Bateian
EíELECOM ITDA-EPP

e/- sócio Administrador
FUà IÂCr.] rlJhDÚ. iJ5.

.IO. CÀSA CÊÂN]E

C[Pt,]í!r.C;C. ( . rl gtÉ . pjlL )

Fone: (43) 3154-9561
Rua Riacho Fundo, 855 - Jardim Casa Grande - CEP 86191-070 - Cambé - Pr.

E- m a i I : i obtel. eletric a@p m a il.c o m

4
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Vieira &Lamin Eletro MG Ltda.
Sítro ConcnsÍo - Caira Poshl 26
Baino Água do Verdo
FondFax: (43) 3523456
CEP: 86"3ü)-üfi - Comélio Proc6pio - PR
CNPJ : O9.538.36VUXH -271

llôÂ',r'tc l't( ôê dr n.d.! d€

Drtnbsxõó A.ír o

Vieira & min Eletro MG Ltda
Pedro Donizetti Vieira
Sócio administrador
RG: M.1.425,834
CPF: 193 146.556-87

Vieira & Lamin Eletro MG Ltda
cNPJ C§.s33,36fi30C.i.?7

€letro MG
À

ffi

!

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N" 3/2016 - SRP

A empresa VIEIRA & LAMIN ELETRO MG LTDA, com sede no Sítio

Concristo - caixa postal 26 bairro: Água do Veado Cornelio Procópio/

PR, CNPJ n." 09.538.36910001-2'7, representada pelo Sr. Pedro Donizetti

Vieira, CREDENCIA o Sr. Mayko de Abreu, supervisor, portador do R.G.

n' 6.785.160-9 e C.P.F. n' 034.164.439-00, para representá-lo perante o

Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão

Presencial N" 3/2016 - SRP, para Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação

publica do Município de Nova Santa Bárbara, podendo formular lances,

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Cornelio Procópio, l2 de março de 2016 ,J
,,

! Reconh€ço PoÍ emel ança a s

LAÍTIIN ELETR-O MG LTOA nêslo ato ropro§entada por
s

PEDRO OONIZETTI VIEIRA.

selo lmONc.9g1bm 8gg C ontrol OoNhO . hDvS.*-**'

Cornéiio ProcóPlo.Pn, 1 2016 - 12110:a5h

Em ÍesP

Í.mlrya cla si
cu3tas: R3 3 95

Hàthlazl
toRS07 TotalRS,t.70
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TqHk n6to Hoín€ â ossúd - 1" Off.io de Notos
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VIEIRA & LANÍIN ELETRO MG I,TDA
CONTRATO SOCIAL

PEDRO DONIZETTI \/IEIRA. brasrleiro. casado pelo regirre '..
de comunhào parcial de bens- conrerciante. residente e domicihado no Sitio Concrisro- : r

Barrro Agua do Veado. município de Comélto l)rocópro - Estado do paraní ponador
da Cedula de ldentidade Cir il RG. M. l.-125 tt3+- erpedida pela Secretaric de Segurança /
Pública de Minas Gerais. inscrilo no CPFÀIF sob n" 193. 1J6.556-87- e ESTEL-A.
CAETANO LAMIN VIEIRA. brasileira- casada peio regime de comurhào parcial de
bens- comerciante- residenle e donriciliada no Silio Concristo Bairro Água do Veado.
municipio de Comelio Procópio Estado do Paraní ponadora da Cedula de Identidade
Cir il RG. 8.636 6li8-6 - erpedrda pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná-
inscrito no CPFiMF sob n" 413.1t08 196-87. RESOLVEM. por este instrumento
paÍrcular de conlrato. consliluir uma sociedade empresária. nrediante as clausulas e

condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Socredade gira sob o nome
comercial de "I'IEIRA & LAMIN ELETRO MG LTDA,.

CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e loro no

Sitio Concristo - Bar rro Agua do Veado. Municipio de Cornélio Procópio- Estado do
Para-uá CEP 86 300-{X)0.

CLAUSULA TERCEIRA: O Obleto social é o rarno de
..CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIVT REDES E LIN'HAS DE
DISTRIBUIÇÃO, ROÇADAS E PODAS DE ÁRVORES EIIT ÁREAS URBANAS
E RIjRAIS, JÂRDINAGEIU E COMÉRCIO ,\T-{CADIST-,\ E VAREJISTA DE
IVIATERIAIS ELETRICOS-.

CLAUSULA OUARTA: C) Capital socral é de RS l(x).(X)().00
(cem mil reais). dirididos em 100 000 (cem mil) quotas de ralor nominal de RS. 1.00
( um real). cada uma- integralizados em \,Íoeda Corrente rr*acional do Pais. no presenre
ato. assim distribuidas:

Sócios quotâs Capital RS.
Pedro Domzetli Vieira 90 000 90 (n(1.(X)

Estela Caetano Lamin Vieira 10.0(x) 10.000.()0
Total 100.000 100.000,00

CLAUSULA OUINTA: A Sociedade iniciou suas atir idades enr
l7 de abril de 2.00ti e o seu pral-o e por tempo indelernunado

CIÁUSULA SEXTA: A resporuabilidade de cada sócio é

restrila ao valor de suas quolas- ma! todos respondem solidariamente pela integralização
do capital social- conforme dispõe o arf' L052 da Lei l0 406/2002.

CLAUSULA SETIMA: As quolas são indir isir eis e nào poderào

ser cedidas ou transferências a terceiros sem o consentimento do oulro sócio. ao qual

fica assegurado em rgualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisiçâo se postas à renda formalizando. se realrzada a cessào delas. alteraçào
conlratual peíinente ' tl)

l'

üt
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VIEIRA & LAMIN ELETRO MG LTDA.
CONTRATO SOCIAL fls.02

CLÀUSULA OITAVA: O Sócio que deelar transt'erin: ií"r, á
quotas de\erá notificar por escrito ao oulro sócio. discriminando-lhe o pÍcço. lornra e /y'
prazo de pagamento. para que e\erça ou renuncie ao drreito de preferência- o qúal ,/f.
dererá fazer denlro de 60 (sessenta) dias- conlados do recebimenro da notificaçào ou en fr.
maior prazo. a crilério do sócio alenanle Decorrido esse prazo sem que seja erercido,y'-'t'
direito de preferêncra- as quotas poderào ser li\ reme te tra:rsfendas. ./

CLAUSULA NONA: A Adrninislracão da sociedade cabeiá a

Adrninistrador PEDRO DONIZETTMEIRA ao qual. priratir a e indir idualmente o
uso do nome empresarial- com poderes e atribuições de representaçào 3tr\â e pÍrssl\a.

.judicial e ertra judicial da sociedade. \ edado no entanto. em atividades estranhas ao

inleresse social- ou assumir obrigações seja em far or de qualquer dos quotrstas ou de

terceiÍos- bem como onerar ou alienar bens imóreis da sociedade- sem autorização do

oulro sócio. conlorme dtspõe os arligos.997. Vl: l.{)l-1. 1015. I(f CC/2002.
CLAUSULA DECIMA: Os sócios poderào. de comtttn acordo.

firar nma relirada mensâl- a título de remuneraçào PRO-LABORE. obserr adas as

d isposições regulamenlaÍes peninentes.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao lérmino de cada

erercicio soclal. em 3l de dezembro- o administrador preslará contas Justrficadas de sua

administração. procedendo à elaboração do in\ entário- do balanço palnmonial e do
balalrço de resullados econômicos- cabendo aos sócios. na proporcào de suas quotas. os

lucros ou perdas apurados. Podendo os lucros. a critério dos sócios. serem distribuidos
ou ficarem ern reser\ as na sociedade.

CIÁUSULA DECIMA SEGUNDA: NOS quatros meses

seguinles ao término do exercicio social. os critérios deliberarão sobre as contas e

designarâo administrado(es) quando for o caso.
C[ÁUSLTLÀnEeIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a

qualquer lempo- abrir ou fechar filial ou oulra dependência- mediante alteraçào
contratual assrnada por todos os sócios

Ct AUSUT-A DÉCIMA OUARTA: O administrador declar. sob

as penas da Lei. de que não esta impedido por Lei Especial. ou em \irtude dc
condenaçào criminal. ou por se enconlrarem sob os etbitos dela- a pena que r ede- arnda
que lemporariamente. o acesso a cargos públicos. ou por crime falimentar. de
pretaricação- peita ou subomo. concussâo- peculalo. ou contÍa a economra popular-
contra o sistema Íinanceiro nacional. contra norrnas de defesa da concorràrcra- contra as

relaçôes de consumo. lé público ou a propriedade.

CI.AUSULÀ D IMA OUINTA: Falecimento ou interditado
qualquer sócio. a socredade conlinuará suas ati\ idades cotl os herdeiros. sucessores e o

incapaz. Não sendo possírel ou ineristindo interesse desles ou do(s) sócio(s)
remanescente(s)- o r alor de seus har eres será apurado e liquidado com base na situação
palrimonial da sociedade. à data da resoluçào- r eriÍ'tcada em balanço especlalmente
ler anlado. No caso de nâo lnleresse dos sucessores e herdeiros em contínuar com a

sociedade. o sócio Íemanescenle terá a preferência na compra das quotas do sócio
lalecido.

I

/íÜ

V t-

Yr,

i'

l1

ú'\



ü-:

,:Àri.-ri*r-.XEg
I,.- Pn ii ..jVIEIRà ei i-.il;ii.'i iri,i- i Ríj t i:- L i irÀ

CO\ t hi4 fO s,OCl4L íis. &l

Prrá3rr'rli', Liruct, O i;r.esi'iir-, tlr(raeilir nen re
(ôcre.'iíríip sr re<('i1a qrn rpJâ{âo lr <er, <ôt.,o

CLiiLiStiLA »Ét' tm.r SE,tr'l'.,i :

.CÍ.t .i.i(1ll:Jú <,',i :,iiiir's i€sos ir .\ ô\i ,

arc?) eiciic a' iiri u dft i dIliril:cli
tle ('orirelitr PmCóltiC Pi- D:tri «tr.,llrrrrer-içâ() lUrjdiidr nei!e L'ori.:irl r'.!-!ir!ci:iq(lo,sLr:l
,,,,+1,,',rr.',,ir.r h,\r'í.,i! dc,r,..irl ^,,.' ..';a\l(.. i,\itrY. , s,. \.

Cç''r'ueiro 'ilocúpr.-,. i 7 .ie aii. ii tiÊ :.ü{)ii

{ ljl' Mi' i)+-', tiS+ (j:.r-a,i

'! lLiir..{

f.j,''.;:.iri.,:.":' -'i !'.; --s*ii4i,'.::'':*ç.1i:j-l?-:'i-*ljí

PLD

E\l.t' rilc

9-:l -

v-t .-t"a' L
EDSOI{ GCÀIFS
RC. t.lti jijl _PR

CPFrh'tF 18 i .1i75 t i9-i:3

.i LL
iarY ldív zlcic ic in,. :

Pli

\
564)

R(].

Etstia,.;,"'.td;r14*r.r-

!

I? r I '\.1'

JUI{TA CO ERCIAL DO PARANA
AGENCIA RÊGIOI{ÀL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTIFTCO O REGISTRO Ên 0',7 / 05 / 200e
SOB NUMERC. 47206i8122 :.

PÍotocolo: 08/íE5375{. DE 05./0
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Víeira &l-amin Eleto MG Lúa.
SÍtio Concdsto - Caixa Postál 26
tuirro Água do VÉdo
FondFax: (13) 3523456
CEP: 86.30hdfi- CorÍ,élio Prccópio- PR
CN PJ : O9. 538. 369/dD1 -27

l{o+gtc*tào de §rdrr de

üctnk$tóo Âáço

Vieira & Larnin Eietro MG Ltda
ciiP.J 93.f 39.3Sil'i011 "?7

€letro MG

ANEXO V

DECLARAÇÃO nr PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS

DE TIABILITAÇÃO

Pregâo Presencial N'3/2016 - SRP

Prezados Senhores:

Vieira & Lamin Eletro MG Ltda, inscrito no CNPJ n' 09.538.369 10001-27

por intermedio de seu representaÍrte legal o Sr. Pedro Donizetti Vieira,

portador do RG no M.142.5834 e do CPF n" 193.146.556-87, declara que

"Átende Plenatnente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo

inciso VIl, do artigo 4'da Lei Federal n" 10.520, de l7 dejulho de2002.

Cornelio Procópio, l2 de março de 2016

Vieira & Lamin Eletro MG Ltda

Pedro Donizetti Vieira

Sócio - Proprietário

RG: M.142.583-4

CPF: 193.146.55G87
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA oE ESTADo oA INoÚSTRIA, Do CoMÉRcIo E ASSUNToS Do MERCoSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARco

CEBT|DÃO S|UruHCADA páoina: (xrr / 111rl

Ccítltrctíno! quê as inlbírtâçúat abatxo cdtsbm doi documêfitG aíqutvâdo! n€tâ Jufilâ ColliêrdC ê aio úecr r!
lr3 dÍa da ata .pêdiÉo.
tlorne ernpiesarià
VIEIRA A LATT ETETRO IllG LTDA EPP

N.IurÊz. J,ríic1: SocIEDADE EI|PRESÁRIA UHfÍADA
tü.rmcío ó! ldêntificaçà óo Registro de CNPJ
Emp.e!.! - taBE (S€dê)

41 2 06Ít72ã3 09.s3E.369rfin1,27

Ender€ço Completo (LogÍadouro, if ê Comp*ernento, BairÍo, Cirâde, LrF, CEP)
stTto coa€Írsro, aGUA m vEÂDo, coRHÉLlo PfiocoPro, Pn, 86.30G000

oôlcro sodrl
coi§TnuÇro E raaNrTErÇAo Era HEDES E uMras D€ DrsTÊr&.rÇao. RoçADAs E PooAoÀs DÉ AFYoRES Ex aBEAs
URBT{ÂS E RI.,âÀS. JARTI'{AGEI' E CflEFClo ATACÀ'TSTA É VAREJISÍÀ Í]€ UATEFíAIS ELETRICO§

Carflâl: F§ rm-oqr,m
(cEu xrL BEArs)

Prszo de Dt raçá,

lndÊtêrÍrihado
CâÍitll lincorrliza.ro: Bi
(cEfl rlL REA6)

Í00.m0.m

Lícloemprcsa ou
Ernpte§. de PegrEno Porfe

(Lei ne í23ã06)

ÉíDresa de pê{ü€Íro poíe

Dâla íle Arquivamenlo do
Ato Coastilutiv o

07twzffi

(há de lnício
de AdYk rde

aftÉt?,Iül

ÍiituEÉo
NEG§TEO ATIVO

S-r.tu!
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Noor/CPf ql CIPJ
Sód6Psrücipaçâo no CapilllElpccie de Socio AdministrâdotÍérmino do latdato

Pâíicipaio no cáit l (R3t E .réch dê Sóci,o 
^dnúúrtr.rrôl1o.(m.üI soclo

Tó ÍrE.to
l.lühre
xxxxxxxxxxESÍELI CAETA}I(I LIIIII' V|EINÂ

ar3.aoa.r!l&87
PEDfiO ÍX,.ETN UÊEÀ

ÍBr4ô55â47
ÀdmlnLtr.lo. XXnXXX.XXX90.@o.m socto

UtÍno Arqutrafiêírlo

Darr: 03G$ã)13 t.iftero: m132391236

Âto: BEEI{CIUADBA}IÊN-T O D€ IIICROE PAESA CO}IO EUPÊESA D€ PfOITEHO
FOflTE

Evento (s)i

CURITIBA PC. i4 de maÍco de 2016
16,9653i _

IIBEI1TAD BOGUS
SECRETARIA GERAL
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Docurneío Àssnado DgitdÍÍEnte 1 iU03/2016
Junta CoÍn€íqal do ParõÉ
CNPJ:n.968 17U0«)1-99í':
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Parà verÍÍ.er a âúenlicidâde acesÉ€ \,.$ejunlâcomer.ral p. gov-br

o IníôíÍÍE o núíÍtê.o 161965377 na Cdtslta dê rinentlcdde
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ANEXO VI

DECLARAÇÀO COTUpnOBATÓRrA DE ENQUADRAMENTO

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" 3/201G SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n' 123, de 14

de dezembro de 2006, que a Empresa VIEIRA & LAMIN ELETRO MG

LTDA, CNPJ 09.538.369/0001-27, esta enquadrada na categoria

PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4" do

art. 3'da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006.

Cornelio Procópio, 12 de março de 2016

Vieira & Lamin Eletro MG Ltda

Pedro Donizetti Vieira

Sócio - Proprietário

RG: M.142.583-4

CPF: 193.146.556-87

/l
í

\J/\

)/'

]-
I /t

\\fl
el



|71

OO mnAlli4
Rê

JOBTEL - ELETRICA E TELECOM LTDA-M
CN PJ : 07 .37 9.7 021 0001 -77

sExTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIA
?sÊ

Folha no 001/002

1. WESLEI ODAIR BATELANE, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido
em 03 de novembro de 1984, comerciante, inscrlto no CPF sob no 049.469.759-85, portador
da CarteiÍa de ldentidade Civil RG no 7.875.895-3-SSP-PR., residente e domiciliado à Rua
José Peres Filho no 121, Jardlm Tarobá, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP n0

86191-290:

2. ALISSON BATELANE, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de setembro de 1988,
comerciante, inscrito no CPF sob no 010.í 58.659-09, portador da Carteira de ldentidade Civil
RG no 9.727.636-6-SSP-PR., residente e domiciliado à Ruâ Paranoá no 356, Jardim Alvorada,
na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-050;

3. JOSE ODAIR BATELANE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão paÍcial de
bens, nascido em í0 de maio de 1963, comerciante, inscrito no CPF sob no 365.935.839-87,
portador da Carteira de ldêntidade Cjvil RG n" 3.350.244-3-5SP-PR., residente e domiciliado à
Rua Paranoá no 356, Jardim AlvoÍada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP n'
86191-050, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de
"JOBTEL - ELÉTRGA E TELECOM LTDA-ME", com sede à Rua Brasília no 357, Jardim
Alvorada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-000, regrstrada na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 41205463669, em sessáo de 03.05.2005, Primeira
Alteraçâo do Contrato Social registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 20052059766,
em sessão de 06.07.2005, Segunda Alteração do Contrato Social registrada na Junta
Comercial do Paraná sob o no 20062594834, em sessão de 27.07.2006, Terceira Alteração do
Contrato Social registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 2OO7 544307 4, em sessào
de 07 j22007, Quarta Altê.ação do Conlrato Social registrada na Junta Comercial do Paraná
sob o no 2O125O7341O, Quinta Altêração do Contrato Social registrada na Junta Comercial do
Paraná sob o no 20143973622 por despacho em sessão de 0210712014, Declaração de
Microempresa registrada na Junta Comercial Paraná sob no 20051399075, em sessão de
03.05.2005 e inscrita no CNPJ sob o no 07.379.70210001-77, resolvem, assim, alterar o
contrato social:

Cláusula Primeira: A empresa "JOBTEL - ELÉTRICA E TELECOM LTOA-ME", que tinha
sua sede à Rua Brasília no 357, Jardim Alvorada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná,
CEP no 86191-000, passa a sediar à Rua: Riacho Fundo, no 855, Jardim Casa Grande, na
cidade de Cambé - Estado do Paraná, CEP 86191-070.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com
disposiçoes do presente instrumento de alteÍação contratual
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JOBTEL - ELETRICA E TELECOM LTDA.M
CNPJ : 07 .379.7 0210001 -77 ÇusExTA ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCTAL 8É

Folha no OO2|OO2

Cláusula Terceira: Fica eleito o foro da Comarca de Cambé - Estado do Paraná, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçoes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam a presente alteração em 03
(três) vias de rgual teor e forma, juntamente com duas testemunhas maiores e capazes.

m bé-Pr., 29 de Agosto 014
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JOBTEL. ELÉTRICA E TELECOM LTDA-ME
CNPJ : 07 .37 9.7 0210001 -77

QUTNTA ALTERAçAO DO CONTRATO SOCIAL

Folha no 001/006

1. WESLEI ODAIR BATELANE, brasileiro, casado em comunháo parcial de
bens, nascido em 03 de novembro de 1984, comerciante, inscrito no CPF sob no

049.469.759-85, portador da Carteira de ldentidade Civil RG no 7.875.895-3-55P-
PR., residente e domiciliado à Rua Jose Peres Filho no 12'1, Jardim Tarobá, na
cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-290;

2. ALISSON BATELANE, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de setembro de
í988, comerciante, inscrito no CPF sob no 010.158.659-09, portador da Carteira
de ldentidade Civil RG no 9.727.636-6-SSP-PR., residente e domiciliado à Rua
Paranoá no 356, Jardim Alvorada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP
no 86191-050;

3. JOSÉ ODAIR BATELANE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascido em 10 de maio de 1963, comerciante, inscrito no CPF
sob no 365.935.839-87, portador da Carteira de ldentidade Civil RG no 3.350.244-
3-SSP-PR., residente e domiciliado à Rua Paranoá no 356, Jardim Alvorada, na
cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-050, únicos sócios da
sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de "JOBTEL -
ELETRICA E TELECOM LTDA-ME", com sede à Rua Brasilia no 357, Jardim
Alvorada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-000, registrada
na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205463669, em sessão de
03.05.2005, Primeira Alteração do Contrato Social regislrada na Junta Comercial
do Paraná sob o no 20052059766, em sessão de 06.07.2005, Segunda Alteração
do Contralo Social registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no

20062594834, em sessão de 27 .07 .2006, Terceira Alteração do Contrato Social
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 2007 U43074, em sessão de
07.12.2007, Quarta Alteração do Contrato Social registrada na Junta Comercial do
Paraná sob o no 20125073410, por despacho em sessão de 18.07.2012,
DeclaÍação de Microempresa registrada na Junta Comercial Paraná sob no

20051399075, em sessão de 03.05.2005 e inscrita no CNPJ sob o no

07.379.7021000'1-77, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira: O Capital Social, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
flca elevado para R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), sendo o aumento de
R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), dividido em 69.000 (sessenta e nove
mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do paÍs,
no presente ato, pelos sócios, da seguinte forma:
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JOBTEL. ELÉTRICA E TELECOM LTDA-ME
CNPJ : 07 .379.7 OZ[00O1 -77

QUTNTA ALTERAçAO DO CONTRATO SOCIAL IvtI
Folha no 002/006

A) O sócio WESLEI ODAIR BATELANE, já nomeado no preâmbulo deste
instrumento e que possui 3.000 (três mil) quotas de capital, no valor
nominal de R$ 3.000,00 (três mil reais), integraliza 6.900 (seis mil e
novecentas) quotas, pelo valor nominal de R$ 6.900,00 (seis mil e
novecentos reais), passando a um valor total de R$ 9.900,00.

B) O sócio ALISSON BATELANE, já nomeado no preâmbulo deste
inskumento e que possui 3.000 (três mil) quotas de capital, no valor
nominal de R$ 3.000,00 (kês mil reais), integraliza 6.900 (seis mil e
novecentas) quotas, pelo valor nominal de R$ 6.900,00 (seis mil e
novecentos reais), passando a um valor total de R$ 9.900,00.

C) O socio JOSÉ ODAIR BATELANE, já nomeado no preâmbulo deste
instrumento e que possui 24.000 (vinte e quatro mil) quotas de capital, no
valor nominal de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), integraliza 55.200
(cinquenta e cinco mil e duzentas) quotas, pelo valor nominal de R$
55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais), passando a um valor
total de RS 79.200,00.

Cláusula Segunda: Em decorrência da presente alteraçáo do Contrato Social, o
Capital Social, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil Íeais), dividido em
99.000 (noventa e nove mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, ficou assim
distribuÍdo entÍe os sócios:

Cláusula Terceira: Fica alterado seu objeto social, que era: comércio varejista de
material elétrico e de telecomunicações e a prestação de serviços de construçóes
elétricas e de telecomunicaçóes e manutenções de redes de iluminação pública e
redes de telecomunicações passando a ser o seguinte, a partir desta data:
comércio varejista de materiais elétricos, de telecomunicações, de
ferramentas e ferragens e de equipamenfos de proteção individual e coletivo
(EPI e EPC) e a prestação de servigos de construções erétrrcas e do
telecomunicações e manutengões de redes de ilumlnação pública e redes
de telecomunicações.
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Sócio No Quotas Valor - R$
Weslei Odair Batelane 9.900 10,0 9.900,00
Alisson Batelane 9.900 10,0 9.900,00
José Odair Batelane 79.200 80,0 79.200,00
Totais 99.000 100,0 99.000,00
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JOBTEL. ELÉTRICA E TELECOM LTDA.ME'

CNPJ: 07 .379.7 0?/0001-77
QUINTA ALTERAçAO DO CONTRATO SOCIAL

Folha no 003/006

Ctáusula Quarta: DA CONSOLIDAçÃO DO coNTRATO SOclAL. Em
consonância com o que determina o Artigo 2.031 da Lei í 0406/2002, os sócios
RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar seu Contrato Social,
tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçÕes contidas no
contÍato primitivo que, adequado às disposiçÕes da refeÍida Lei no 10406/2002,
aplicáveis a este tipo societário, passa a teÍ a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL GONSOLIDADO
JOBTEL - ELÉTRICA E TELECOM LTDA-ME

CNPJ : 07 .37 9.7 021 0001 -77

WESLEI ODAIR BATELANE, brasileiro, casado, nascido em 03 de novembro de
1984, comerciante, inscrilo no CPF sob no 049.469.759-85, portador da Carteira
de ldentidade Civil RG no 7.875.895-3-SSP-PR., residente e domiciliado à Rua
José Peres Filho no 121, Jardim Tarobá, na cidade de Cambé, Estado do Paraná,
CEP no 86191-290;

ALISSON BATELANE, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de setembro de 1988,
comerciante, inscrito no CPF sob no 010.158.659-09, portador da Carteira de
ldentidade Civil RG no 9.727.636-6-SSP-PR., residente e domiciliado à Rua
Paranoá no 356, Jardim Alvorada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP
no 86191-050,

JOSÉ ODAIR BATELANE, brasileiro, casado sob o regime de comunháo parcial
de bens, nascido em 10 de maio de 1963, comerciante, inscrito no CPF sob no

365.935.839-87, portador da Carteira de ldentidade Civil RG no 3.350.244-3-SSP-
PR., residente e domiciliado à Rua Paranoá no 356 Jardim Alvorada, na cidade de
Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-050, únicos sócios da sociedade
empresárla limitada que gira sob o nome comercial de "JOBTEL - ELÉTRICA E
TELECOM LTDA-ME", com sede à Rua Brasília no 357, Jardim Alvorada, na
cidade de Cambe, Estado do Paraná, CEP no 86191-000, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 41205463669, em sessão de 03.05.2005,
PÍimeira Alteração do Contrato Social registrada na Junta Comercial do Paraná
sob o no 20052059766, em sessão de 06.07.2005, Segunda Alteração do Contrato
Social registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 20062594834, em
sessão de 27.07.2006, Terceira Alteração do Contrato Social registrada na Junta
Comercial do Paraná sob o no 2007 544307 4, em sessão de 07.12.2007, Quarta
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JOBTEL - ELETRICA E TELECOM LTDA.ME
CNPJ : 07 .37 9.7 0210001 -77

QUTNTA ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

Folha no 004/006

AlteraÉo do Contrato Social registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no

20125073410, por despacho em sessão de 18.07.2012, Declaração de
Microempresa registrada na Junta Comercial Paraná sob no 20051399075, em
sessão de 03.05.2005 e inscrita no CNPJ sob o no 07.379.702/0001-77, resolvem,
assim, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial "JOBTEL -
ELÉTRICA E TELECOM LTDA-ME".

Cláusula Segunda: A sociedade tem a sua sede na Rua Brasília no 357,
Jardim Alvorada, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, CEP no 86191-
000 e seu objeto socia! é o comércio varejista de materiais elétricos, de
telecomunicaçÕes, de ferramentas e ferragens e de equipamenÍos de
proteçáo individual e coletivo {EPl e EPC) e a prestação de serviços de
construções elétricas e de telecomunicações e manutenções de redes
de iluminação pública e redes de telecomunicações.

Cláusula Terceira: O capital social é de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil
reais), dividido em 99.000 (noventa e nove mil quotas) quotas de valoÍ
nominal RS 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do
País, neste ato, assim subscritas:

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 03 de maio de
2005 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e náo poderão ser cedidas ou
transferias a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegura es e preço, o direito de preferência
para sua

"r)" fd-)
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Weslei Odair Batelane 9.900 quotas R$ 9.900,00

Alisson Batelane 9.900 quotas R$ 9.900,00

José Odair Batelane 79.2@ quotas R$ 79.200,00

Totais..... 99.000 quotas R$ 99.000,00
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JOBTEL. ELÉTRICA E TELECOM LTDA.ME

CNPJ : 07 .37 9.7 02l0OO1 -77
QUINTA ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

Folha no 005/006

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas que todos respondem solidariamente pela integralização
do capital social.

Cláusula Sétlma: A administraçáo da sociedade caberá a José Odair
Batelane, dispensados da prestação de cauçáo, sendo o uso da Íirma feito
de maneira individual, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em
negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigaçóes seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, facultada a retirada mensal, culo
valor não ultrapasse o limite Íixado pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Oitava: Ao téÍmino do exercício social, que coincidirá com o
término do ano civil, em 31 de dezembro, será levantado o balanço anual,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

Cláusula Nona: Nos quatro primeiÍos meses seguintes ao término do
exercicio social, o balanço anual ficará à disposição da assembléia geral dos
quotistas, que o aprovará ou não.

Cláusula Décima: Os sócios receberão, pelos serviços prestados à
sociedade, um valor a título de Pro-Labore, que será fixado pela assembléia
geral dos quotistas e este valor poderá ser corrigido anualmente, sempre de
acordo com os limites estabelecidos pela legislaçáo do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos
sócios, a sociedade continuaÍá com seus herdeiros ou sucessores. Nâo
sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço
geral, que se levantará conforme entendimento vigente.

Cláusula Décima Segunda: O Administrador declara, sob as penas da Lei,
que náo está impedido de exercer a administraçáo da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaÍicação, peita ou suboÍno,
concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o
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JOBTEL - ELÉTRICA E TELECOM LTDA-ME
CNPJ : 07 .37 9.7 02lO0O1 -77

QUTNTA ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCIAL B

Folha no 006/006

sistema financeiro nacional, conlra normas de defesa da concorrência,
contÍa as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro da Comarca de Cambé -
Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam a presente
alteração em 03 (três) vias de igual teoÍ e forma, iuntamente com duas
testemunhas maiores e capazes.

Cambé-Pr., 24 de junho de
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JoBTEL - El.Érnrca & TELECoM LTDA-EPp

ANEXO V

oecueneçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros oe xaaturaçÃo

Pregão Presencial N" 03/2016 - SRP

Prezados Senhores:

JOBTEL - eÚrRtCe & TETECOM LTDA, lnscrita no CNPJ-MF O7.379.7O2|OOO:-77 por
intermédio de seu representante legal o Sr. José Odair Batelane, portador da RG n'.
3.35O.2M-llPR e do CPF ne, 355.935.839-87, declara que "Atende Plênamente" aos
requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4'da Lei Federal
n' 10.520, de 17 de julho de 2002,

cwÉ,íP., 15 de Março de 2

1 /
/"

JOBTET - Et ICA & TEIE DA-EPP

José Odair Sateíane - Sócio Administrador
RG Ne.3.350.24+3/PR
cPF N".365.935.839-87

^.:-
FEIEFEIT U- !-1. l'i=:i' 1:Lái'Ã'!
Ê.IovA E'-=., 1l "- ;- -r1']À'M
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i

C0l{ltti: CC# Pút0\iÀI

I É

t
AS

€' ItFone: (43) 3154-956í
Rua Riacho Fundo, 855 - Jardim Casa Grande . CEP 86191.070 - Cambé - Pr.

E-mail : iobtel.eletrica@gmail.com



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA OE ESTADO DA INDÚSTRIA, OO COMÉRCIO E ASSUNTOS OO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CEBTIDÃO SIMPLIFICADA páqina: ooÍ / ool
Coniflcamos quo aa lnroÍma!Ée8 abalxo constam doa docum€nto8 arqulvadoo nsata Junh Coln€Íclal € são vlgonto§
na dôta da sua gxpodição.

Nome Empresari
JoBTEL. ELÉTRtcÂ E TELEcoM LTDA. Epp

Naturêza Jurídica: SOCTEDADE EllF?ESÁRn UMÍÂDA

.rr:'Í!
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.çLEFÉ1
JoçÀ

Obi€to Social
coMÉRcto VaFEJETÂ DE llarERtÂL ELÊÍRrco E DE TELEcof,uNcaçóEs, DE FEREATEI{TAS E FERRAGENS E DE
Eourpa ENTos oE pHorEçÃo tNDtvtDUAL ER coLETtvo (Ept E apc) E a pREsraçÃo DE sERvtços oE
coNsTRUçÓEs ELÉTRICAS E DE TELECoUUNICAçÓES E IIANTITET{çÕES DE REDES DE ILUI,INÁÇÁo PÚBLICA E

EndeÍeço Compbto (Logradouro, Nr o Complementor 8ah,o, Cidade, UF, CEP)
RUA RIACHO FU JAROIiT CASA GRANOE caflBÉ P 86.1e1{70

REOES DE T UNI

Capital: R$ 991100,00

(NOVEiITA E NOVE MIL REÀS)

Númêro de ldontilicaÉo do Registro de
Emp.êsas - NIRE (He)
41 2 054636Ê9

167007354{

CNPJ

ú7.375.7t21w1-n

ma de Arquivsmoíto do
Ato Conslltutivo

ür/0í2005

h! dê lnício
de Atividade

03/05Pq)5

/'w

Capitallntegrrlizrdo:83 99.000,00
(NOVENTA E NOVE illl REAS)

Empí€aa dg p€quüo porl€

Sócios/Particip.çáo no C.pitayEsÍÉr! ds 9ú,Gio/AdmlnlíÍ.dorlÍáÍmino do Xandâto
llom€/CPF ou CI{PJ Púticio.cto no croltd íR3l E.|ié.ie dô Sódô

JOSE ODAR BATELâ,{E 79.200,00 SOCTO

355.935.639{7
WESLEIODAIR BAÍELÂ}IE g.gIM.OO S(rcN)

049.rt69-759{5
ALISSON BATELÂNE gJOO,OO SOCI(,

oí 0.í 58558{t

Jlicroêopr"aa ou
Emp.q!. dê Poquono Portê

(Lei ne 123:am6)

PrEzo de Outaçáo

lndotorminado

x.xxxxx.xxxx

xxxxÃrc(xx

cIli.,- '\l
\, /,

+-5-i$sljr-A

ÁcEillgEEls!

^dminisb.do.

Tómino do
U.e!!4s
xxxx.xx.nqx

Ú[imo tuquivam€nto

Oale: 07/07/2015 t{úm€Ío: 20í 520572

AtO: BEENOUADRAIT'IENÍO OE i'ICROEIíPRESA COIiIO EUPRESA DÉ PEOUENO
PORTE

Evento (s):

Siluação
REGISTRO ATIVO

Stalus
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURIÍ|BA - PR, 18 d€ jan€iro de 2016

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

1

COhT tiüL 0âlGlllÂr

á
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Documênto Assinado Dqitâlm6nte 18rc1/201ô
Jun[â Comêrciâl do PsrânâPâra veÍifrcâÍ a autênücidade acesse wwlv. juntacomerc.ial.pr.gov.br

e iíÍoírne o núm.ro 160073588 nâ Consulta d6 Autenlicidade

Coslla dispo.lv€l por 30 dái

.dá+ríak!!s!e44!tu

*;x*m.
§o:.a.e..a"m,

cNPJ 77.968.170m001-99

Vocá deve instahr o cerlillcado dâ JIJCEPAR
www iuntacoínerciel.pÍ. eoy.br/c€rtÍEado
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ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATóRIA DE ENqUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' 3/2016 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n' 123, de 14 de
dezembro de 2005, que a Empresa JoBTEt - EtÉTRlcA & TELECoM LTDA., inscrita no
CNPJ-MF sob nc 07.379.7O210ÍJ,01-77, esta enquadrada na catetoria de Empresa de
Pequeno Porte-EPP, bem como não está incluída nas hipóteses do § 4'do art. 3' da

Lei Complementar n"123, de 14 de dezembro de 2006.

((, 
-

JoF,-.--,-
JoBTEL - EI,Érnrcl & TELECoM LTDA-Epp

".1/AM
2016.gÉ-pR, ts de túa

:ogreu- eLÉrntcA & TEtEcoM LTDA-Epp

José odairbatelene - Sócio Administrador
RG Ne.3.350.2rt+3/PR
cPF Ne. 355.935.839-87
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Fone: (43) 3154-9561
Rua Riacho Fundo, 855 - Jardim Casa Grande - CEP 86191-070 - Cambé - Pr,

E-mail: io bte l. e I etri c a@ o m a i l. c o m
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TERRA vERMELHA ILUMtNAÇÃo pueLrca LTDA túE
QUARTA ALTERAÇÃo GoNTRATUAL

CNPJ: 10.701.531/0001-65

ROBERTO POZZOBOIi BERTONCINI, brasileiro, natural de Londrina -PR,
20/05/1991 , solteiro, empresário, portador do CPF/MF 071.675.09+65 e do RG
no 9.541.340-4 SSP/PR, domiciliada na Rua: Maria Bela Marques no 129 -
Centro -Bela Vista do Paralso - PR CEP 86,130400 e ORIDES DOS SANTOS
TORRES LlANl, brasileira, natural de Poürendaba - SP, 08/01/1955, solteira,
empresária, portadora do CPF/MF sob o no 239.706.93934 e do RG no
1.504.22ü1 SSP/PR, domiciliada na Rua: Benedito Gonçalves da Silva no. 63 -
Londrina-PR-Brasil CEP 8607$230, os únicos sócios da sociedade empresária
limitada sob a denominação social TERRA VERMELHA lLUillNAçÃO
PUBLICA LTDA lúE com sede Rua: Maria Bela Marques, no. 129 A _Cento
Bela Vista do Paraíso - PR CEP 86. 'Í 30-000,conÍorme regisbo na Junta
Comercial do Paraná - JUCEPAR Registrado sob o no 41208008032 em
1410112015 e rnscíita no CNPJ sob o no 10.701.53í/0001-65, resolvem, assim
alterar e consolldar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A administração da empresa ficará a cargo de
ROBERTO POzZOBOM BERTONCINI E ORIDES DO§ SAHTOS TORRES
LlANl, no qual respondem individualmenE 'jEí-o' uso da empresa, sendo
vedado, no entanto, em atlvidades estranhâs ao interesse social ou assumir
obrigaçôes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de
que náo estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se enconharem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussâo, peculato, ou conha a economia popular, conúa o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da conconência, confa as relações de
consumo, fé pública, ou a propnedade.

CLAUSULA SEGUNDA: Tendo em vista a modificação ora ajustada,
consolida-se o contrato social, que passa a teÍ a seguÍnte redação:

TERRÂ VERMELHA ILUMINAçAO PUBLICA LTDA ME
CNPJ: '10.701 .531/0001-65 e NIRE 41208008032

Quarta alteração e consolidaÉo contratual

Os abaixo assinados, SR. ROBERTO POZZOBOM BERTONCINI, brasileiro,
natural de Londrina -PR, 20/05/1991, solteiro, empresário, portador do CPF/MF
071.675.099-65 e do RG n" 9.541.3404 SSP/PR, domiciliada na Rua: Maria
Bela Marques no 129 - Centro Bela Vista do Paraiso - PR CEP 86.1 3G000 e a

w-,
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TERRAVERiTELHLA tLUMtNAçÃo pueuce LTDA ME
CNPJ: 10.701.531/0001-65 e NIRE 412080080i2

Quarta alteração e consolidaÉo contratual

SRA. ORIDES DOS SANTOS TORRES LlANl, brasileira, natural de
Poürendaba - SP, 08/01/1955, solteira, empresária, poÉadora do CPF/MF sob
o n' 239.706.93$34 e do RG no 1.50/..22ü1 SSP/PR, domiciliada na Rua:
Benedito Gonçalves da §ilva no. 63 - Londrina-PR-Brasil CEP 8607$230, os
únicos sócios da sociedade empresária limitada sob a denominação social
TERRA VERMELIIA ILUÍüINAçÃO PUBLICA LTDA ÍúE com sede Rua:
Maria Bela Marques, no. 129 A - Centro - Bela Vista do Paraíso PR CEP
86130-000, conforme registro na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE
41208008032 registÍado em 14lO1f2O'15 e inscrita no CNPJ sob o no
't 0.701.531/0001-65, resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial TERRA
VERIÚELHA ILUIIINAçÃO EUB!-]CA LTDÁ ME tENdO SUA SEdC RUA: MAriA
Bela Marques no 129 A - Centro - Bela Msta do ParaísePR - Brasil - CEP:
86.13S.000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social é R$ 30.000,00 (binta mil reais)
divididos em 30.000 (finta mil) quotas de valor nominal de 1,00 (hum real)
integralizado e subscrito em moeda conente do Pais, pelos sócios:
'ROBERTO POZZOBOM BERTONCINI:'I5.000 (trinta mil) quotas de R$1,00
(hum real) no valor de R$ 30.000,00 (úinta mil reais).
.ORIDES DOS SANTOS TORRES LIANI: 15.000 (quinze mil) quotas de
R$1 ,00 (hum real) no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

GLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como atividade principal o '
Comércio atacadista e varejista de materiais elétricos para construÉo e
atividade secundária serviços de instalaçáo e manutenÉo de rede elétrica,
mália tensáo."

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas aüvidades em 09/03/2009 e
seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderâo ser cedidas ou
bansferidas a terceiros sem o consenümento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condiçóes e pÍeço direto de preferência para a
sua aquisiÉo se postas à venda, formalizando, se realizada a cessâo delas, a
alteraçáo contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, tnas todos rêspondem solidariamente pela integralizaçáo do
capital social.
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TERRA vERmELHA tLUlúlNAçÃo puguca LTDA ÍúE
CNPJ: í 0.701 .b31 /OOO1 -65 e NIRE 41 20800801.'2

Quarta alteraÉo e consolidação contratual

CLÂUSULA SÉnm* A adminisbaçáo da empresa ficará a cargo de
ROBERTO POTZ.OB,O$ BERTONCTNI E ORIDES DOS SANTOS TORRES
LlANl, no qual respondem individualmente pelo uso da empresa, sendo
vedado, no entanto, em: aüvidades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigaçóes seja em favor de qualquer dos quoüstas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

GLAUSULA OTTAVA: Ao término de cada exercício social, em 3't de
Dezembro, o administ-ador prestador prestaÉ contas justificadas de sua
administaçáo, procedendo à elaboraçáo do inventario, do balanço pafimonial
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
sua quota, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecha filial
ou ouba dependência, mediante alteraÉo contratual assinada por todos os
sócios.

CLAUSULA DÉCIUA:OS sócios poderáo, de comum acordo, fixar reürada
mensal, a titulo de 'PRO-LABORE", observadas as disposiçÕes regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRlliEtRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incÀpaz. Não sendo possí\êl ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s)
remanes@nte (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na sifuaçáo pabimonial da sociedade, a data da resoluÉo, verificada em
balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚIUCO: O mesmo procedimento será adotado em outos casos
emque a sociedade se resolva em relaÉo a seu sócio.

CLAUSUIá DÉgIrlA SEGUNDA: Os administraclores declaram, sob as penas
da lei, de que não estáo impedidos de exer@rem a administação da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontÍarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o aoesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
subomo, concussão, peculato, ou conta a economia popular, conüa o sistema
financeiro nacional, conlra normas de defesa da conconência, confa as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
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TERRAVERTELHA ILUTÚINAÇÃO PUBLICA LTDA Í{E
CNPJ: 10.701.531/0001-65 e NIRE 41208008032

Quarta alteraçáo e consolidaÉo conúafual

CI-AUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o Foro de Londrina-PR para o
exêrcÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, as quais depois de lidas, se
obÍigam fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus
termos.

Londrina PR 1 1 de fevereiro 2015.

ROBERTO POZZOBOM BERTONCI NI
SOCIO

o
S

S DOS SANTOS TORRES LIANI
to
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Terra Vermelha Iluminação Publica Ltda - ME

Email - terravermelhagp@hotmail.com
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000 -

lE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PrENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE

HABTLTTAÇAO

Pregõo Presenciol N' 3/201ó - SRP

Prezodos §enhores:

IERRA VERI,IEIHA ltUMlNAçÃO PUBUCA UDA - ME, inscrito no CNPJ no

10.701.531/000'l-ó5, por intermédio de seu represenÍonle legol o (o) Sr.(o)
.Roberto Pozobom Berloncini. portodor do RG no 9.541.34G4 SSP/PR e do CPF
n" 071.ó75.099-ó5, decloro que "Átende Plenomente" oos requisitos de
Hobilitoçõo, conforme exigido pelo inciso Vll, do ortigo 40 do Lei Federol no

10.520, de l7 de julho de 2@2.

Belo Visto do Poroiso-Pr, l5 de Morço de 201ó.

Teno VeÍmelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberlo Pozobom Bertoncini

Socio Adminislrodor
CPF: 0/ I .ó75.099-ó5

RG: 9.541.34G4 SSP/PR

To zo .531/0001-01 /,1
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l' #Rua Maria Bela Marques n' l29A Bela Vista do Pariso- Paraná 6, ü
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Terra Vermelha lluminação Publica Ltda - ME

Email terravermelhagp@homrail.com
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000 -

lE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO VI

DECTARAÇÃO COMPROBATóR|A DE ENQUADRAíI^ENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregõo Presenciql N'3/201ó- SRP

Decloromos poro os efeitos do disposto no Lei Complemenlor no 123, de 14 de
dezembro de 2@6, que o Empreso TERRA VERÂÂELHA ltu^ |NAÇÃO PUBLICA
ITDA - ME, CNPJ 10.701.531/0001-ó5, esto enquodrodo no cotegorio de
Microempreso, bem como nõo estó íncluído nos hipóleses do §4o do ort. 3o do
Lei Complementor no 123, de 14 de dezembro de 200ó.

Belo Vislo do Poroiso-Pr. l5 de Morço de 20,ló.

Teno Vermelho llum. Publico Lldo - ME
Roberto Pozobom Bertoncini

Socío Administrodor
CPF: 07 t .67 5.099 -65

RG:9.541.34G4 SSP/PR

rro.toi,531/oool-63
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)Í{unlcÍplo dc tlovr Srntr Bá rba?r

Prglo P[-nclrl U20í8
pRoposTA DE FORNECIiltENTO DE PRODUTOS 

' 
SERVTçOS

ciPJ: 10.701 .531/0001-65 Fornocador : ]EFRA vBlyEllA ltlr,iAÇÀO RJBLICÂ LTEA - [iE
Ehdsroço: RtA i/ARA BEA iiARCIUES 129 A - CEITRO - BE,{ V§TA E BÀRA§OFR - CIF8013G000

lnlcrlçlo Ét duâl: 90ôE4422-20 Cont dor: At{A CR§II|{A @RShP

F'tlír I

Én al[ l!rrrvcrÍIrlhagp@hotmil.com
T.l.fon.:43'3327848 F.r:43-3327846E C.lul.?:43-9019E886

T.hlon. contado?: 4$32591019

Reprotontanto: ROBERIO POZZOBoi,l BERIOIüM CPF: 071.875.0eS-65

Ehd.r.ço repr.lent nt.: RtA liARA BEA i ARCUES 129 - CENÍRO- BEÁV§TA m mRA§cyPR- CEP0613G000

Emall raprerentante: lcrravaríthrgp@hoüflLcom
Brnco: 1 - BB Aganch: 1472-9 - ARAOIAIA - tOl'lORhA/PR

FO:9.541.34G4

Gonh:2818$2

Talaíona ÍapÍaaanunta: 43-$274468

ht d. rb..tura: 121012016

FoÍn.G.dor .nqurd?rdo como mlcroampÍarr ou ampraaa da p.quano porta (pa?r obt ? or b.n.llclor dr hl compLm.ntr? no í2!r200C).

N.lt m Dxcrlelo do produto , l.rvlgo Qtd.. t nld. l?.Co iflrlmo k.o. Preo Unlta.lc lr.Co lbt l
001 Praataçlo th aaNlçoa da manutrElo (b. pontor da llumlnaolo púUlor

Vrldrdc dr proports: 00 dl.r
Rl:o dc cntrag!: 12 íEraE

ú00,00 PoNT 120.2t

IEFRA VEF,I€.IN LtÀiT.AçÀO RELEA LIDq . i/C
CàRl: 10,701,631/0001-ô5

gó,00

PllÇO lOlA DO LOll I

TOTA OA PiOPOITA :

47.t00,00

ar.10,00

4r.400,00

/t
rio zoi.sgUoool-65

li lilr.,\\'l.R\'L I rl.\ li I' rl'l'\('Àr)

Pl- ill 11- \ Lll),\ -]\il . I'Nf
R il,\ftA ,rt.l A M

ciNltlo - cEP

lSpt-,t vts r,'. ut'

AÉí_l,tS, I2!l
tu t?! 0ril
l,.nt,.,tÍstl
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MunicÍpio de Nova Santa BáÍbaÍa

Pregâo Presenciel 312016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÍ{PJ: G 538 369m0O1-27 FornêcêdoÍ: VEiRA & LAMN E-ErRO [,13 LTDA

ErdêÍoço : sfno cor.lcRrsro 26 cÂtxÁ posrAl 26 - ÁcLA m vEAm - coRNÉLIo FRocóFto/pR - cÉP B63m-ooo

ln.cÍlçIo E3tadu.l: Conlador: VALDECIR ALVSS

Emall: eletronE@l-otÍril com

Telrtonê: 43 35234456 Frx: 43 35234456 Celular: 43 99094788

Telelonc contador: 35231693

R.pÍcsêntants: PEDRO mNIZETTI VIE]RA CPF: 193.146 556-87

Erdor.ço r.píct.nt.ntâ: srlo cotlcRlsÍo 26cAuA PoSTAL 26- - coRNELo FRO@PIO/FR - CEP 86300-000

E mrll r!pre §.nt.ntc: elskorp@hotrÍEilcom

Büco: 1 - BB Aganclr: 224-0 - VIBRÂ & LÁÀíN ELE-TRO i/lS L]DA -

RG: M 1.425,834

Conla: 24005-2

TGI€tone ÍêpÍêsentante: 43 35234456

lhta dc ab.rlura:

Fornec!dor snqurdrâdo como mlcroom plaaa ou emplcs& dr paquono portê (parr obt.r r or bonollclo! d! iol compl?m!nttÍ n0 í23Jm061

Lot : 0O1 Lôt.0C1

l{.lt.r, O..cÍlslo .ro PÍoduto / s.íylço qld., Unld. Pr.ço ÍúxlÍro lllÍcr ?r.ço t nltlÍlo
001 Píe6taçAo d€ sErvlços dê manulenÇlo ios pontoE de (umrnaÇáo pública

Valrdade da propo6ta: 60 dias ,/
Ftazo de ontr€ga: 20 di8s

1,

500 m PoNÍ

VIÉRA LAMN ELEIRO IÚG ITDA
CNPJ 09 538 369rc@'t-27

Vieira & l,altnin Eletro MG Ltda
cNPJ C9,538,36!]iC00,t -27

119 00

?REçO TOT^L OO LOÍE

TOÍTL OÂPROPOAÍÂ

59 500 00

Cr'-g'(.,0o

Ér,},t6,õo

I

1,1

/

ÉPrÇút.Vd5àoI131

ffW
19C6r016 @ m
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Município de NoYa Santa Bárbara

Pregão Presencial 312016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CIPJ| 07.379.70210001-77 Fornecedor : JOBTB- - B-ETRICA & TAECOM LTDA E-mail: jobtel.elekica@gaÍil.com

Érdereço: R(A RACttO FUI@ 855 - JD CASA GRANEE- CAÍ\AÉPR - CEP86191-O7O TeleÍone: (43) 3'154-9561 Fax: Celular: (43) 9934-0216

lnscrição EBtadual: 903.38171-07 Contador: VALDR ÍVIARQUES DA SILV A ToleÍone contador: (43) 32U-2244

)

tbp.eaentanto: ODAIR BATE.ANE CPF: 365.935.839-87

Érdsreço reproaentants: Rl..tA OA ESPÉRAiIÇA 616 - JD CÁSA GRANE- CÁÍ\iBÚFR - CP86191-010

E-mail representantê : jobtel.eletíica@grnail.com

RG: 3.350 2{4-3lFR
TeleÍono repÍeaentante: (43) 3í t4-9561

Banco; 1 - BB Agência: 76&4 - :cÀ PR Conta:36111-9

com pleme ntar no í2312006)

mo Marca

LTDA

Data de abe.tura: 1110412013

Preço Unlúrlo

Fornecedor enquadrado como microsmprêaa ou emp.gsa do

No ltem Dolc.lçáo do Prodúto / Servlço

001 Pí63tâção d6 3€íviç6 de m6nut6nÇáo dos pontoB d6 iluÍh

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 20 dias

P.oço Tot l

500.00 PONÍ

JOBTE- - ELETRICA

I g{FJ.O7.379.7O2toO01-77

112,75

PRE@ IOT,I. DO LOIE :

TOTIL DA PROPOSTA :

56.375.00

68.375,00

6C.376,00

no porto (para obter oe be ioa da

Proçonld.Cltde.

ei:)

BPÍopsla-Vúlb1r3i

litÜ

137

t
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ENVELOPE N"01- PROPOSTA DE PREçOS

PROPONENTE: JOBTEL - ELÉTRICA & TELECOM TTDA-EPP

CN PJ-M F: 07.37 9.7 O2l OOOL-77

Rua Riacho Fundo n" 855 - Jardim Casa Grande - Cambé-Pr - CEP: 86191-070
Pregão Presencial N" 03/2016 - SRP

c.É)
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IIIISTERIO DA FAE DA
SecEdaria da Rêcêita Fêderal do Brâsil
Procuradorb4erâl da Fazende iàcbnal

Nom€: TERRA VER úELHA lLUHll{ÀCÂO PUBLrcA LTDÂ - tlE
CNPJ: í0.70í.531/flX)í6li

çãttu eÍÍLidE gre|úAãtEíí,e cdn base Íla PoíláÍb Coíir'aa RFryPGFN d í.751, e O2110tzJ11
ErÍ7tu b 1f-á* B e 1!o1m1a Ava e Ha & *aÁ@.
váId,a atfruo7tzofi. )
Córtrgo furob-díceÍttu 79N.8121.ú6.2FaF
OrCqs raara ou e,tE,fu lvM de dÉrrEnto.

htp : //www.rece ita.fa-anda. gov.br/ Apl icacoeíAISPO/Certidao/CN

It

Í]3

CERTTDÀo NEGATTVA DE oÉeÍÍos neLArvos Aos rRrBuros Feoenas e À oíuoa ervl
DA UNIAO

RessahÍado o diÍeito de a Faz3ÍÚ,e lJacbnal cobrer e irEcre\êr quabqrEr dividas de responsabilidade
do sqeito passi\ro adnE irentificâdo ql'E vierem a ser apúadas, é certificado qrE rÉo corEtam
§É,fuÍb em 8€r, ÍDrrE, Íd€,.jüa6 a cÍádilG tÍbú&ios adÍaiíÍadc peb S€cretaÍb da Receilâ
Fedeíel ô 8ÍaC (RFB) e a'trr,jcf§ €ín üúra Ativá (la ttr irio à ftGÍMerâl da
F@Íúa t{adrrd (PGFI9.

futa cêÍtiráo é Étda páÍa o estabêbciTEnao írâtÍiz e stras fiIab e, rD cão de eíle ÍedeÍativo, para
todos 06 óÍgáos e íúdos púUirs da adriidÍaÉo díÍeta a eb yiEJado6. RefeÍs,se à úuaçáo do
6(í10 p6dr ÍD âíÍúío da RFB e da PGFN e âbí !B idÃiiE as coítÍüits€a füiis
iã ditEá6'd a'ú & ÉrryÍdo ír.! b i. 11 d6Lriff,- 8.212,&21dE de

A aceía@ desta csÍtiÍb está coídicbnada à EÍificaÉo dê sua aúeflaiirade ne lnaêrrEl, rE
eíÉeíeços <]üp:/trnvw.í@it,.t@rü.gov.br, ou <lÍtp:/lwww.pgínta2eída.gw.br..

\

ldel l0/03/2016 l3: I I
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

99

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

No 014i191735-54

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 10.70í.531/000165
Nome: TERRA VERTELHA ILUÍúINACAO PUBLICA LTDA UE

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

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

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

Válidâ 08107/2016 - FoÍnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda.pr. gov. br

h$,
lt)ffW

Enitilo vie lnt6Ét Aiblica (1(w32016 13:13fr)

ríi
/



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAVISTA DO PARAISO
Estado do Paraná

CERNDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ITUNTCIPAIS

1C0

),

NUMERO

133

REQUERENTE

AVISO

sEM DÉBnos PENDEMTES ATÉ A PRESENTE DATA 01rc32016

couPRovAÇÃo JUMro Á FINALIDADE

DE DIREÍTO

coDtco 0fiX)7834 rHscRrçÃo QUADRA O

Cep.: 86130fl)0

LOTE O

RUA MARIA BEIá MAROUES, No.íã A BaiÍÍD: CENTRO
PARAISo

BELA \NSTA DO

BELA VISTA DO PARAISO (PR), de ÍnaÍço de 2016.

astÍo, Tributação e Fsc€lização

t)a[{w\,.írg.u[frooaÍ,a
Ítrvraáo ae Cêúríro

T.it deCão . çiscalizâáo
RG 5.2ú9 832,3

\

-t9y1

6naoe
,/ ( so orrs

NOME / RAZÃO SOCÜAL

TERRA VERMELI|A TLUM|t.lAçÃo puBLrcA LTDA - ME CPF/CNPJ 10.701.53 l/O00t{5



@@@

https://www.sifge-caixa-gov-br/Enpresa/Crfl Crfl FgeCFSInprimirPap.

1â1

c^tx/[
CAIXA ECONÔMICA FEOERÁL

CeÉiíicedo de RrgrLÍid.de do FGTS - CRF

Í,|e.,lfr. to7lrl53r(m1-65
Rú #L TEfn vEf,l.ElrlA ltlrtü Áçrc ruBtIC LTDA lC
iomc taotaaiâ: TEflRA vEf,r,Glll^ IllDqx ç^O ru8tIcÁ
Erd-Gço3 ã"Iffi', *6 tD 

^ 
I CE'!{ÍRO I BEla vlsra oO P^R^r$ / PR /

A Càim E@n&nia F&ral, no uso da afiUtifu que lhe confere o AÍt. 7, ú LEi
8.036, de 1l de Ínaio & 1990, certifica que, nesta data, a empresa acjÍna
identificada en@ntra-se efi Etuado regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de SeÍviço - FGTS.

O píesente CeÍtíficado não *ÍviÍá d€ prova contra coôrança de qraisquer cÉbitos
referent€s a contribuiçõ€s e/ou enca4l6 devi<loe, dorrente<.la,< ou'igaçõ€s @n1 o
FGTS.

slo3l20t6

@ iúmcro: 20 Lú2L50É.34140 1 375805

InfoÍnração oôtída em IL|OS|2OL6, b O7tl4:2L.

, A utiliza{áo deste C€rtifiGdo para 06 fins pra/ist6 em [ei estií condicionada à
t venfrcz4ár de autenücjdade no gte da Caixai vya-cd,r.gor.ú

ln

/'
ldel t l /03 /2016 07 :14
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1l 3
Páqi:ra 1de 1

PODER JUI,ICIÁRIO
JUSTICA DO TRÀBALHC

CBRTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLIIISTÀS

ME (MATRIZ ENOME: TERRA VERMELIA ILUMINÀCÀO PUBLICA LTDÀ
FILIAIS )

CNPJ: 10.?01.531/0001-65
Certidão n"t 24446423 / 2ü.6
Expediç 16, às 13:11:59
Val- idad s/09/201,6 -

dição.

ão: 1

L80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua

certifica-se que TERRÀ vERtíEÍ,EÀ rr.ut(rNÀcÀo PIrBr.rcÀ ÍJTDÀ - t{E (MÀTRrz B

FrrJrÀrs), inscrito (a) no CNP.f sob o n" 10.?01.531/ooo1-55, nÃo coxsrl
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emir j-da com base no art - 642-A da Consolj-daÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na ResoluÇão Administrativa n" 1,470/2011, do Tribunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agosto de 2011.
os dados consEantes desta certidão são de re sponsab i 1 idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus es tabelec imentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emiEida gratuitamente.

I rÍFORríÀçÃO r DÍP ORTÀIIrE
Do Barrco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senEença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minj,stério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

Y

I
/t

t
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poDER JUDtctÁRto oe EsrADo Do pARAilÁ

DlsrRlBUrÇAo pRocESSUAL DA coMARcA DE BELA vrsrA oo panaíso-pn

sEcRErÁRh DtsrRlBUtDoR E ANExos

CERTIDAO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de
distribuição FALÊNG|A e RECUPERAçÃo ,uDlclAL, sob minha guarda neste
cartório, veriÍiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TERRÂ VERMETHA ILUMINAçÃO PÚBLICA LTDA. ME (CNPJ:

10.701.531/0001-6s)

no período compreendido nos últimos vinte anos, até a presente data.
O referido é verdade e dou fé.

BEIÁ VISTA DO PARA|SO-PR, 10 de março de 2016.

PACCÂ

Íécnica ,udiciária
Matrícula 52.315

ÜOR E

(n

DISTEISUIDC

* Seia Vlsta o

,t

s!rq
t
I,

CGHi;uêC0À{



1o&tn16 Cúti(tib de íntrsa

OOEtIJí' NE6IÍ'ÍIAL OC EreEXIARI'I
C ACTO'O'IA DO 

'ARATú

CeÉidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado
PararÉ, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eís) técnico(s).

Certídão no ; 27 893 I 2016 Valada

RazãO SOCbI: TERRA VERMELHA IIT,MINAçAO PUBUCA LTDA - ME

CtPl: 10701531000165
Í{um. Rcgirtrc. 5OL73 Reglsttada desde : O9/O8/2OLO

Capital Socbl: R$ 30.000,00
Endcteçoz RUA MARIA BEtÂ MARQUES, 1294 CENTRO
Itlunkípio/Ert do: BELA VISTA DO
PARAIso-PR cEP:8613oooo

ObJetlvo Socbl:
Comércio atacadista e varejista de materíais elétricos para construção e serviços de
instalação e manutenção de rede elétrica, média tensão.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data,

RÉponráYe!(cb) Técnko(c):

1 - LEONARDO SPIRANDIO DA SILVA
Carteíra: PR-95292/D Data de Expedição: 14/O3/2OOB
Desde: 27/0L/20L5 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
DA RESoLt CÁo 218 - ARTI@S 08 e 09 do CONFEA

105

rt)" \,

:06/09/ 20L

Para fins de: Ucitações

C€rtjficamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(hüp: / lwww,crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 9OO53/2016, ressaltando a
ímpossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

),

Emitida via Internet em LO/O3/2OL6 L4:.M:32

Dispeftsa-s€ a assinaturâ neste doormento, coíforme IÍÉruÉo de ServiçD l§ @2t2O14.
A ialdficação deste doo.im
respediva aéo Ét!6t.

ento constltui-se em oim€ previsto ílo Código Penal Brasileiro, $rreitando o aúor à

?
l@llq@wú.d*F.úg.úN*rí@lútáfirrne_!íd-Õ$?SESSÁÊÍWJZ(ffiTSCOOREGTG@/A7EI{UMREC=mtnf,rtFtEZ
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1(y@nfi6 CREA

OOELIX' T.E6IOXAI- D€ EreCrlARIA
E A6ROrcXIA E PANAÍú

Ceftidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica gue
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a ) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nol.2788912016 Validade

187

Nome: LEONARDO SPIRANDIO DA STLVA
Carteira - CREA-PR No :PR-95292/D
Registro l{acjonal : L7O5%5263
Rêgistrado(a ) @e t L4lo3lzffi
Fitíação : SE8A.5ÍÍÃO GEf,ÁLDO CÁRDOSO DA SILVA

DUZULINA SPIRANOIO DA SILVÁ
Data de ilascjm€nto i 27/OUIW
CâftelÍa óe ld€Ítida& : 8Í18418Í15
ilaurràlida(b : APt CARÂIWPR

CPF:03821996935

u03/2oL6

Título(s):
ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDAOE NORTE DO PARANA
Data da C-olaÇo de Grau : 24/OL/2@7
Situação:Regular

Diplomação : Lzl O9(2OO7

Atribuições profissionais :

DA RESOLUCÂO 218 - ARTIGOS 08 e G) de 29/O6/1973 do CONFEA

Encontra-s€ quit€ com a anuidade rêlativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente datâ.

PaÍa fins de: Cadastro

A autenticídade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(h@:/ /www.crea-pr,org.bÍ), através do protocolo n.o 90050/2016.

Emitida vía Internet em LO/O3/2OL6 L4:O2:46

Dispensa-se a asgnatuG ne*e doormento, coírfoíme Instnrção de S€íyíço lP @212014.
A íaláÍr@o deste &oJmento coírstiü,Í-se eín cÍime pÍ€visto m Críigo ÍtsÍlal Bràíleiro, súirtando o autor à

Wllqwú.q*F.qgElc€rrr/Ec€íü(b.õp?SESSAO=EEC.íErríÉatCOOREGTGsSmÃ&ÀIUMPROT=&qNOPROT=&COOFUNC=re... 'tz
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PREFEITURA À/UNICIPAL 7C 
-Q

NOVA SANTA BARBARA
EST ADO DO PARÀNA

ANEXO Xil

ATESTADO DE VISITA

Pregão Presencial No 03/2016 - SRP

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestaçâo de serviços de manutenção
dos pontos de iluminação pública do Municipio de Nova Santa Bárbara.

Declaramos que o responsável da proponente TERRA VERMELHA ILUMINACÀO
pÚeUCe, RG no 9541340-4- SSP-PR, visrtou o local da execução dos serviços do lote único,
objeto do Pregâo Presencial em epigrafe.

Nova Santa Bárbara, 11 de março de 2016

-a t-,:{ CL^--. \l \ Li-'

Nivaldir Silvestre

Responsável pelo licitador

Roberto Pozzobom Bertoncini

Proponente

t,

.{

Rua Wall'redo Brttencoun de l\{oraes no 222. Centro. fone 43 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Parana
E-mail licitacao iinsb.pr eor.br - u rr w.nsb.Dr.eo\.br

33



PREFEITURA MUMCIPAL DE JATAIZINHO 1i0Estado do Paraná
cGc/MF 7 6.245.o4U OOOL-54

ATESTADO

Prefeitura do Mrmicípio de Jataizinho, com sede a Avenida
Presidente Getulio Vargas ne 494 - Jataizinho-Pr, Inscrito no
CNPJ ne 76.245.042/0001-54, ATESTÂ para fins de direito que a

empresa Terra vermelha Iluminação Prólica Ltda - ME, com CNPJ
na 10.701.531/0001- 65, com sede a Rua Maria Bela Marques nq

l29A- Centro - Bela Vista do Paraiso-Pr, sob a responsabilidade
tecnica do engenheiro eletricista LEONARDO SPIRANDIO DA
SILVA ( CREA-PR 95292n), executou o serviço abaixo
discriminado, sendo que até a presente data nada temos que

desabone a conduta do profissional.

ART: 20151957314

Tipo de serviço: Serviço contratado para manutenção corretiva e
preventiva em 200 luminárias do tipo LMOI E LM03, com
lâmpadas vapor de sódio de 70 e 250 Watts.
Dimensão/Quantidade: 200 Luminá,rias.
Local da Obra: Varias Rua e Avenidas
lnicio do sérvio: 10/04/2015.
Termino do serviço: 2O/O5/2O15. kb

ÉEf{áo
cEt-t

Jataizinho-Pr,20 de Maio de 2015.

SÂa,-E FEIA U-IiA M IjNI C IPÂL
{O\IA SÂNTÀ BÁRBÂR.A

MNTIÀT COM Ofl]GIN,tI.

E .,
Jorge íEinori

Erg.' Civil - CREÀ/PR 20t95/D

Í
É

,tIN

to
ú -t

co

Av. Pres. Getúlio Vargas, 494 - Cenro. CEP 86210{00 Fo,írc: 43 3259-l456lFax:43 3259-1574
e-mail: iataizioh@D-idiziúo.pr.g,ov.br e ialeizinho@idiziúo.pr-eov.br
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1doü2ol5 CRFÂ

COiSELHO RÉ6IOX/I!- DE EIGEiHAnIA E AGNOTOIITA
m PAnÁxÁ

Ceftidão de Acerwo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
gue o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no LO25|20o9,
do @NFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

@rtifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quaÍto a realizacfio e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitaüvos, sendo de responsabilidade
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n,o 5.L94./66,
Resoluções do Comelho Federal de Engenharia e Agronomía - COI{FEA e Insruções
Normaüvas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomía.

c€Ítifica que a capacídade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnícos dos profissionaís antegrantes de seu
quadro técnico e varía em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução lO25/2Ot9 do
@NFEA,

Certifica que, a critérÍo do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emiUdo pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto
ao(s) serviço(s)lobra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência previstâ no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar
possa, recebedores desta, que as informaçõ€s constantes no Atestado, em desacordo
com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-
PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às aUvidades
registradas na(s) ARÍ(s) acervada(s), conforme dísposto na Leí Federal n.o 6.4%/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

111

EilGETHEIRO EIITRICISTA
I.EONARDO SPIRAT{DIO DA SILVA
Carteira Profi ssional : PR-9S29AD
Acervo Técnico No. : 27§ I 2Ot.S
Selos de autenticidade:A OO3.743

RNP No:1705565263
Protocolo No. : 20l5lú1t956E I

lqJts wás@F sg.b tualqtWtu _avo4rlt,I CERT=ZBEIIIGãhãIP R,IIETRO.I,Cq)REGTGffiE 1B
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COISELIíO IfIEIOXÂL DC Ei€ET'HATI^ E AGRO'IO,.IA
t)o PARÂXÁ

Certidão de Acerwo Técnico

I.EOÍ{ARIX' SPIRA'{DIO DA StrLVA
Cartei ra Prof issional : PR-9529U D
Acervo Técnico No. : 27§l 2Ol5
Selos de autenticidade: A ú3.743

RNP No.:1705565263
Protocolo No. : 2015100189568

ÀRT NO .,. :20L5L957314 0....,. Registrada':08/05/20L5..

EMPTESA EXECUTOTA...:TERRÀ VERMELHÀ ILUMINÀÇÃO PUBLICA I,TDÀ - ME

Contratantse ( s ) PREEEITURÀ UUNICIPA! DE JATAÍZINHO - CNPJ/CPF:
'7 6 .245 .042 / 000t-54

Tipo de contraEo. . . . : PRESTAÇÃO DE sERvIços
Atívidade Técnica. . .:ExEcuçÁo DE oBRÀ ou sERvIço tÉcNrco.
Área de Coq)eEência. : DÍSTRIBUIçÀo DE ENERGIA.
TiPo de ObTa/SeTviço:LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBÀNA

servíço contraEado. . : MÀNUTENÇÃO / CONSERVAçÁO / RE PABÀçÀO
Dímensão, .--.:20O,00 LUMIN Área Existente: O, OO LtlíIN
Área Àryliada 0, 00 L(,},rn Área de Reforma:o,oo LUUIN ......
Dados complementares:0, 00 ......
Local da Obra . . . . . . . : VARIÃS RUAS E AVENIDAS, 0 VARIOS L. 0 Q. 00

ÀRT Correspons . . . . . . i . , - . . ART Vinculada

l{unícígLo/Estado. . . . I JATAÍZÍNHo/PR. . . . .

Observação.

Data de ÍnícLo...... :L0/04/20L5 Data de Conclusão:20/05/20L5... . .

Docto de Conclusão. . : DECLARÀçÃO PROFISSIONÀL
Descr. compl . serv..:SERVÍçOS coNTRÀTÀDo PARÀ MÀNUTENçÃo coRRETIvA E

pREvENTTvA EM 200 LurrrNÁRrAs Do rrpo LM01 E LI.lo 3 cou
IÀITíPADÀS VÀPOR DE SODIO DE 70 E 250 HÀTTS

I
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16tÉtâ15 CREÂ

COT!'ELHO TÉ6IOXAL DE Ef,€Ef,'IATTA E AGNOiO'IIA
DO PARAT{Á

CeÉidão de Acenro Técnico

113

ET{G EÍIHEIRO EIITRICISÍA
IIOÍ{ARDO SPIRANDIO DA SILVA
CaÉei rô Profissional : PR-95294 D
Acervo Técnico No. :27il€.l 2OLS
Selos de autenticidade:A ú?.74í,

RNP No.:1705565263
Protocolo No. : 2O15lOO189!i68

A autenticídade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(h@: / / www. crea-pr.org. br), através do protocolo n. o 2015/ü)189568.

Emitida via Internet em L6/6/2OLS 10:25:05 horas.

Disp€nsa-se a assin*rra nest€ dcuÍr€nto, cqrÍúm€ a Resolução No 317186 e a Insb-ução de S€rviço o

oo2l20l4.
A falsiÍicação deste docum€nto constiuri-se eín crime previsto no Código Pend Brõileiro, sujeitando o autor à
r6pectjvà qb q€,td.

It Ú4#f
Wllddeb.q@F.ag!Ítctutut,,-ÍnrEfrÍ-úvo.4 U1ICERT=Zr3E& l{Gã}l5EPÁR IEIRGECOOREGTGSE6 3Ít
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PreÍeituro Municipol de Joguopitó
cr{PJ - 75.457.341ríXrO í -90

CEA.?T

.03 de fevereiro de 2015.

,eOêli
'a:...:de âg

On
It
ato
apirltãe -PRNJ

Secretário de Administração

ATESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, com sede a Avenida Minas Gerais
ne 22O - Jaguapitã-Pr, inscrita no CNPJ nq 75.457.34UM1-90, ATESTA para fins
de direito que a Empresa
TERRÂ VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA - ME, com CNPJ nA

10.70f.531/0001-65, localizada na Avenida Inglaterra no 385 sala no 17 cond.

Quadra Sul Jardim Iguapó, CEP 86046-000 Londrina-Pr, sob a responsabilidade
técnica do engenheiro I-EONARDO SPIRANDIO DA SILVA (CREA-PR 95292/D),
executou o projeto abaixo discriminado, sendo que ate a presente data nada temos
que desabone a conduta do profissional.

ART: 20150399512

Tipo da Obra: Elaboração e execução de projeto de rebaixamento de iluminação
pública na Rua Parâ entre as Ruas Ceará e Assis, totalizando 16 luminárias com

lâmpadas de sódio de 250W.

Dimensão/Quantidade: 1 6 Luminárias

Local da Obra: Rua Pará entre a Rua Ceará e Rua Assis.

lnicio do Serviço: 15/l2l2o
HO

Termino: 30/Ol/2O15.
CO uü
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COÍ{SELHO REGIORAL DE Et{GENHARIA E AGRONOI{IÂ
DO PARÁNÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia clo Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) pronssional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(õ€s) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194166,
Resoluções do Cons€lho Federal de Engenharla e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionals integrantes de seu
quadro técnico e varla em função de alteração dos acervos técnicos dos proFissionals
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emltido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, lnciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às ativldades registradas na
(s) ART(S) acervada(s), conforme dlsposto na Lei Federal n,o 6,496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresêntadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
LEONÂRDO SPIRÂNDIO DA SILVA
Carteira Profissional : PR-95292/D
Acervo Técnico No. :97812015
Selos de autenticidade:A O19.423

RNP No:1705565263
Protocolo No. : 2015/OOO71972
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COI{SELHO REGIOIIÂL DE EI{GEI{HARIA E 
^GRONO 

IA
r DO PARÂNÁ

Ceftidão de Acervo Técnico

LEONARDO SPIRANDIO DA SILVA
Càrteira Profi ssional : PR-g5292/D
Acervo Técnico No. : 978/ 2015
Selos de autenticidade:A O19.423

RNP No.:1705565263
Protocolo No. : 2015lOOO71972

Empresa Bxêcutora. . . : rERRÀ VERMEIHÀ ILUMINAÇÃO PUtsLICA LTDÀ - ME.
Conttêtantê(S) . . . . . . : PREFEITURÀ MUNICTPÀI, DE JÀGUAPITÃ _ CNPJ./CPF:

ÀRT N'
ÀRT Correspons....

Local da Obra...,,.
Mun icípio,/Estado - - -

20150399512 0.. .

75.457.341/0001-90

Àegistrada : 09/02 / 2015. . .
. P,RT Vinculada : . - . - - - . -

Tipo de contrãto... -:PREsTÀÇÃo DE SERVIÇOS.. -

Àtividade Técnica. . . : ESTtJDC, PI,ÀNEJÀMENTO, PROJETO, ESPECIFICÀÇÕES
Área de CorDpêtência, : DISTRIBUIÇÃo DE ENERGIA
Tipo de Obra/Serviço: LINHÀS,/REDES DE DISTRIBUlÇÁO URBÀNA........
SêrviÇo Contratado . . : PROJETO

ExEcuÇÃo. ......
Dimensão. --.:16,00 LUI',IN........ Área Existente:0,00 LUI'ÍÍN ..
Área tunp1iada. . . . . . . : o, Oo LUMIN .,.-,--, Área dê Reforrnâ:0,00 LUMIN
Dados Complenentarês: 0, 00

RUA PÀRÀ, OO CENTRO L 00 Q 00

Docto de Conclusão. - : DECIÀlÂÇÃo PROEISSIONAL
DESCI. COMP]-. SET\,. . : ELÀBORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE REBÀIXAHÉNTO DE

ILUMINÀÇÀO PUBLICA NA RUA PARÀ, ENTRE A RUÀ CEARÀ
E RUA Assrs, EM uM TorAL DE 16 r,uMrNÁRrÀs coM
LÂMPÀDÀS sóDro DE 25c wATTs

JAGUAPI TAlPR.
Data de Inlcj-o...... ;15/12/20).4 Data de Conc.Lusão:30/01/2015..

ObservaÇão, .:O vinculo do plofissional com a empresa contratada se
dev er' 21 / 0l / 2075

!
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CONSELI{O REGIOI{AL DE EITGENHAnIA E AGR,ONO}IIÁ
:, OO PARÁNÁ

Ceftidão de Acervo Técnico

EI{GENHEIRO ELETRICISTA
LEONAR.DO SPIRANDIO DA SILVA
Cartelra Profissional : PR-95292/D
Acervo Técnlco No. :978/2O15
Selos de autentlcidade:A O19.423

RNP No.: 1705565263
Protocolo No. : 2015lOOO71972

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org. br), através do protocolo n.o 2OL5lOOO7 L972.

Emitida via Internet em 05/03/2015 10:03:09 horas

Dispensa-se a assinahrra neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No
oo2l20t4.
A ÍalsificôCo deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brôsileiro, sujeitando o autoÍ à
respectiva aÉo penal.
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Terra Vermelha Iluminação Publica Ltda - ME

Email - re rrar emrclha.gp rr hqtnrarLçqa
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:8ó.130-000 -

IE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO Xil

DECLARAçÃO Oe RESPONSABTLIDADE TÉCNTCA

ReÍ: Editol pregõo Presenciol n'. 03/201ó - SRP

Conforme o disposto no editol em epígrofe e de ocordo com o Resoluçõo no.

218, de 29106/73 e no. 317, de 31 11018ó, do CONFEA - Conselho Federol de
Engenhorio, Arquiteturo e Agronomio, decloromos que o responsóvel lécnico
coso venhomos o vencer o reÍerido licitoçõo, é:

Decloromos outrossim, que o(s) profissionol(ois) ocimo relocionodos
perlencem oo nosso quodro técnico de profissionois permonentes, com
relocionomento lunlo à empreso, dentro dos leis trobolhistos vigenles.

Atenciosomente,

Belo VisÍo do Poroiso-Pr, l5 de Morço de 201ó

Teno Vermelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberlo Pozobom Bertoncini

Socio Administrodor
11g i01
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CONTRATO DE PRESTASÇAO DE SERVIÇOS

Contrato particular de prestação de serviços que fuzem entre si, de
um lado a empresa TERRA VER},IELHÂ ILUMINAçÃO PUBLICÂ LTDA - ME,
representade pelo seu Sócio Administrador ROBERTO POZZOBOM BERTONCINI,
inscrita no CNPJ sob o ne 10.701.531/0001-65 e estabelecida na Avenida
Inglaterra, nq 385 Jardim lgapó, em Londrina-Pr. E do ourro lado o Sr. LEONARDO
SPIRÂNDIO DA SILVA, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA-PR 95.292/D;
residente e domiciliado na Rua Prof. Erasto Gaertner na 550, Centro, na cidade de
Bela Vista do Paraiso, estado do Paraná.

O profissional é contratado pela contratante para responder na parte
técnica da empresa na qualidâde de RESPONSAVEL TÉCNICO, tendo, o mesmo,
autonomia para responder pela empresa iunto ao CREA-PR - Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura.

O presente contrato é fixado em R$ 1.576,00 (Um Mil Quinhentos Setenta e

Seis Reais) "TABELA DE TAXA MINIMA CREA" com uma carga horaria de 02 (duas)
horas/dia.

Conforme estabelece o Código Civil Lei n a 10.406/2002. Art 598, este
conh'ato tei'á validade com prazo máximo de 04 fquatro) anos.

E, por estarem ambas as partes em comum acordo, em tudo quanto neste
insrrumento assinam, ahaixo em três üas, ficando o Fórum da Comarca de

Londrina para dirimir quaisquer dúüdas que venham a seguir.

Londrina - P 05 de Janei 20L5
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eon da Silva
.969-35

Terra Vermelha Iluminação Pública Ltda.
CNPJ: 10.701.531/0001-65
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CMTIEICÀDO DE REGISTRO CAI]ÀSTRÀL _ CRC
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COUPÀÀIHIÀ PÀRÀNÀMISE DE BIERGIA - COPEI
CadasEro de Eornecedores
Rua J6é Izrdolo Biazetlo, 154 - B1€o D Salà 10
cEP Ê1200 240 Curitiba - PR
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À erq)resa está hal?ilitada a fornecer os nateriais, equipament.os
/ou prestecão dê servjÇos, aci-'na r:elasicnaCc=, :essalvado o
reiEo da CoPEL ei proceder alterações ou suspênalêr o lêgisEro a
lquer tempo, conformê disposto no art. 3? da Lei 8.665/91-

O presenLe cRC não confere direito Iíguido e certo à ha-bj-lj.tação
licitações da CoPEL, tnl!;r vez çlre conforme as especificidades

s objetos a serem licitados, os êditais podem ser acrescidos de
tras exigências em relaÇào às necêssárias para o caalastramento
ste caso, dêvê-sê observar no edital, qual a dôcumentaÇão

dispensa -

i.:.

o presente CRC sutstitui e torna seÍn eÍej.to o cRC com dêt

ovaÇáo

\.

-.-2

Coíeâ

issão anterior.
O presentê CRC não serve como atêstado de capacidade té

../.
"tzóá ne-m complova o forneci$ento

dc

§ffi
VS'c N/í //í3'

an Ee5

.()

e materiais, eguipamentos e/ou prestaÇão de serviÇos.
Para participàcão ei licitações cujos objetos envolvam hateriais dos quais as Noirnas

écnicas da COPEL exijâm aprovaÇão prévia, o fornecedor deverá possuir ficha técnica do
têria1 classificada cono'Àprowada'.
À valj.dade deste CRC está condicionada a apresent.aÇão das dqlonstrações contábêis do

ltirno exercício social, com realizaÇão e aprovação de arrálise econôurico fj.nanceira pela
PEI,.
A documentaÇão para renovação do cadastro deverá ser encaEinlada 15 dias

c imento deste CRC ,

Á

w 4x



IZL
Terra Vermelha Iluminação Publica Ltda - ME

Email - lsmr.rmelhagp@hotmail.com
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000 -

ÍE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

DECLARAÇAO DE DTSPONTBTLTDADE DE EQUTPAMENTOS

ReÍ.: Pregõo Presenciol n'.03/201ó - SRP

A empreso TERRA VERMETHA ltU^,llNAÇAO PUBLICA LIDA - ME. inscrito no CNPJ
no 10.701.531/000,|-ó5, sediodo à Ruo Morio Belo Morques no 129A, Belo Visto
do Poroiso-Poronó, DECLARA, sob os penos do lei, possuir condições e
copocidode poro mobilizor, em tempo hobil, e pelo prozo requerido, Íodos os
equipomentos necessórios poro o execuçõo dos serviços de ocordo com os
especificoçoes COPEL, oboixo discriminodos:

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO
0í Caminhão F12000 equipado com guindaste de 12 tonelada
01 Caminhonete hilux equipada com escâda giratória

Fenamentas adequadas
Epis e Epcs

Belo Vislo do Poroiso-Pr, l5 de Morço de 201ó.

Teno Vermelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberto Pozobom Berloncini

Socio Administrodor rro.zor,ssli oool-67
TERRÁ \'ERIÍI'I UA ILU\II\AÇAO

PL tsLIC \ I-ID., - 11!,
R tvlÂRIA tsrL 1 ll: f.(.)t.jES. I2-o-A

Ll t.rI lÍl r' r : r: . :,)_000 ,l
l-g.E L,t ' ." ,.

Bela Vista do Pariso - Paraná \
\

Rua N{aria Bela }r{arques no 129Â
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..lcalu sEci_luf_!s SICREDI SEGURO VIDA EMPRESA

Segum de Yrda I PROPOSTA DE ADESAO
ffts--w LZz

p..ralpffiffiã-;1=
Codip da Afnidde
1U 097

Número da ftopmh
$m66251915

il6o NúÍneÍo
,|

-.-_:.''É:.=:.:1]

NP de coopêÍatir/a t{oírE & cooperetÍr,a

M da unila& de alendimenb Noíne da unibde de abndirnenb
I 7

Rezáo S@bl
RRA VERMEI.HA ILUMINACAO PUBLICA

EÍúeÍeço (menEntE ssnpÍe seus dad06 afudizadc)

CNPJ CPF

10.701.531/0001S5 í.675.09945

cEt

Com*Ínenb
1

Baino Cihde

E-mail

DCONIABI L@HOTlr4Al L.COM

ihme & Represenbnte
ROBERTO POZZOBOM BERTONCINI

lselAusmpo pARAso I lmrgeom I lpn I

Ramo de AÍfuilade

UF Tdebne parâ cofltato

ATACADISTA DE MATERIÂL ELETRICO
PARC CONS
CargdFun@

INISTRADOR

CEP

oaae;ae§t §1...11a1':;€=.=- 
t : . r .== --5..- .,,.5'...-,.;;'-'.=--:T

Sêguraes

Gamnths
MORIE+IEA+IPA+IFPD

Grupo SeguÉvd

Bêneficios Opdonab
Soítel) SAF lndivftlual Veôa

c.lnaiffi
Quantidade de Funcioná rc Cepitâl Segurado I ndiüútal

x 60

Arardidade de Sqios/Mminlstsadoíes CadH Se$rado lndivilnl
x

Ca9ilt Se$rú Glohl Totel (1 + 2) TaIa
í80.000

Capibl Segumdo Ghbal (1)

í80.000 00
CaÍrH Se$.rrado Gilobd (2)

ío kÊmio lensd
107 82x .0599

De acoÍdo com o grupo segurado contratado, serão segurados os Funcionários e SócioJAdminisúadores que
possuírem idade dé 14 (quatoze) a 65 (sessenta e cinco) anm na dala de inicio de vigência do risco indMdual.

FqgiÉífffi===l-' ' '' -=- '-'.r ,

Forma de Pagamento
ÉB

Dia para PagaÍneflb
í0

Seguro de Vrda dministoado pela lcatu SeguÍDs 94" irscÍita no CNPJ/MF sob o no it228Íl,I/Uffi01-39, aprovado pela
SUSEP sob o n' 15414-0[p,243m11-14. Tituk{s) adminisü-aÍlo(s) por hatu CqÍUlizaÇtu S.Â., inscÍÍh no CNPJ/MF sob
o no 74.267.1700001-73, apowdds) peh SUSEP sob o no 15.414.qmí2/203{0. Banco C@perdtivo SICREDI S/A -
CNPJ 01.18í.52Í10001-55. Coretora de Seouros SICREDI Ltda. - CNPJ 04.026.7520001{2 - Codioo Suseo
10.0412376. O registo dede phno na SUSEPião implica, por parb da ÀÉÍquia, incentivo ou recornendafto a sua
comercializaçáo. O segurado poderá consultâr a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site
www.susep.gbv.br, poimeio do número de seu registrô na SUSEP, nome completo, CNPJou CPF.
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lcatu SICREIII SEGIJRO I/u)A EIPRESA

Cond[çóÉ Conffir.b. AÉücê 9.?1m.@7
SECT.IRE

1. OB'EIIVODOSEGURO

Este Segum tem por otjetiyo garanür o pagarenb de unu indeniz@ ao Segurado ou ao(s) seu(s) Beneficiário(s)

na oconÊncia de um dc errentos cobertos pelas garantias conffida, exceto se deconentes de riscos exduidos,
dêsdê que Íesp€itades eslas Condkpqs Conffiiab.

Z ACIDENIESPESSOAIS

Comider+se aciJente pessoal o erento com dab caraderizda, exdusivo e diretaÍnente extemo, súbito,
inrlofuntário, violênto e causador de lesáo fsirx, que, por si ó e indêpêndêntemente de toda e quahuer outsa

ceuse, tenha coím cmsêquârcia direb a moÍê, dl a invalidez pemanente, total ou parcial, do segurado,
observando-se que:

lncfueÍrFse, ainda, nesse coÍrcÊito:

a) subldio, ou a sua tentatiya, que será equiparado, para fms de indenizaçao, a aciíente pessoal, obseryda a
legidaçao em vigoç
b) os acilentes decorenbs de @ da bmperatura do aÍntlieÍte ou influência atnosíérka, qrando a ehs o
Segurado ficar sujeito em decoÍÍência de acirente coberto;

c) os acidentes decoÍÍentes de escapaÍnenb aclrental de gasês e vapoÍEs;

d) os aci&nEs decorÍenbs de sequesüos e tentativas de sequestos; e
e) os acirlentes deconentes de altemçoes anatômíes ou furrcirmais da coluna vertebral, de oripm tsaumátiz,
causdas exdusivamenb por ft'afuras ou luxações radbloghamente compovdas.
lláo se inducor no curcdto de rcidonús pessoal:

a) as doenças, inclüi&s as pmfissk»ab, quaisquer que selan as sua ceusarr einda que píovc.d.s,
desancadeada ou agrâyadas, diÍrta ou indiretamefie poÍ atideítb, Íêssatvadas as in@óes, estados
sêdhàrúGoc ê fiúoliao, rcsultanbc de lErimenb vkÍvel causado an deconàrcia de *ld€fltê cobeíto;
b) as intercorondt or comflicaçõos consêqueírtes da realLação de exames, ffiamentos dinicc ou
ciúrgicos, quando não decorenter de acidaúe coóerto;
c) as lecões dêcoíÍEntêc, depeíidonhs, FedbpocÉG ou Íacli& pq oeíorçc rcpeffivoe ou
micrúaumae cumuldiyc, ou quê bnham rCaçfu de causa e eiaito coor c nrestnos, üsim como as lêaóc.
dassficadas como: Les& poí Esíoíço Reg€liliuo - t"ER, tloc,lças Ostaomscubes RCaciooadas e
Trôbdho - DORT, Lesâo por Tnuma CoÍinuado ul Continuo - LTC, otr sinilrrer que vanhar a ser ace r
pda da$e medico+i:ntíficâ, bettr corno ruas consequàrcias pós mamsnoq indusiye cinúryicc, em
qudqueí bípo; e
d) as siEaçáee rcconhecidas por insütriçõe oficiab de pevk àch ou assemdhadas, como "invdide
acidsrtÍia", nas quab o eu€íto cruradoí da bsão não sê anqüadí€ integÍdmeotê na canctaizaio de
invalidêz poÍ acidc,lte p6soal, coníome d0finido neste itênr.

3. GRUFOSEGURÁT'EI

3.í. O Grupo SeguÍável @eÍá ser consbluklo pelos seguintes subgrupos, confuirn oçfu conHada:
a) enryegados: constluilo por bdos os emgegadm constantes na RebÉo de Empegados do nÉs de início de
v[ârcia da cobetura indiviJual anexa à Guia tle RecohirBnto do FGTS e lnbnnaçoes à Pevitência Social (GFIP)

e Sistenn Engesa de Recolhimento do FGTS e lnÍormaçoes à Prevklência Smial (SEFIP) do Subeslipuhnb;
b) sócios: cotrstihtkto por todos os sócbs e diÍllenles constartes no Conffi Social ou Alteraçao Conffinl do rres
de inícb de v(pncia da coberbra individualdo Subestiphnte; ou
c) adminisúadoíes eleibs ot conHados, assim como conseheircs, constartes em Ata de AssemtÉia da úngesa,
desde que devidamnte regisFada Íp óÍgão compdente, fu nÉs de ink*, ê vigencia do SubediplanE rn Seguro;
d) Coniuç e fihm dos segurados pÍiÍrcipais, quando a opçál de cobeÍtura assim o píeúr.

leT'f;;f,ffi i
I
tCOiETii,Í C GIHÀ.
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1:4
3.2 O segurado principal deveÉ saüsÍazer as sêguintês condhóês:
a) ter no mínirm í4 (quatorze) ÍmG e no nÉxinp 65 (sessenta e cinco) anos compbtos na data de inícb de
vEência do Íisco indivirual;
b) e§ar em condiÉes nomeb de saúde;

c) estar em plena aliviladÊ píoflssional;

d) constar da Rel@ de Enpregados da OIh de Recohimento do FGTS do nÉs de início de vipncia da mbertura
indMdual, quando erryegado;
e) consbr do Conffio Socid ou Alteraçtu Cmffiral do Subestlillarte no nÉs de iních de viÍ]ência da coberhira
individual, quantu sócio; e
Í) constar da Ata de AsseÍnbláh da Erryesa, @de que deviraÍnente registada ÍD óÍgão corpetente, no nÉs de
inicio de v[ência da cobefuÍa indiyidual, quando administ-adores eleitos ou conffiados, bem corno conselheiros.
3.3. Para fmc de coúaCçáo do rcguro obigdod.m€flte deverão p*tidpar no mínimo 3 frà) Seguradc
Principais.

4. GARAilNASDOSEGURO

As garanüas do segurc serão escolhidas pelo SubestipuhnG @íoÍme opçoes disponitÍlizadas na píopmta de

conb'ata@. São ehs:
,1.í. Ioíê J{rtunl ot À*dentd pirica): desdê que contatada, é a garanta do paganento de uma indenizaçfo
ao(s) Beneficiárb(s), caso o Segurado venha a tabcer por cause naturab or acirenhis, durante a vi;ência des-te

seguÍo.
42 hrhnizafo Especid de Ioê por Acftlenb 0EA): desde que conffiada, é a garantia de pagaÍnento de uÍrla

indenizaçao adicional ads) Beneficiário(s), em caso de morte do Segurado por acidente pessoal cobêÍto, ocoÍÍido
durante a vigância desb Segurc. O Capihl Segurado da IEA e equivdente a 100% (cem por cento) da garantb de

MoÍb.
4.3. hudidez Peínererb Totrl oü Palchl por Acirhnte (lPA): desde qlE cont'atada, é a garantia do pagaÍnenb

de uma indenizaçáo ao póprio Segurdo, fimitada a 100% (cem poÍ cento) da gaÍantia de MoÍte, Íelativa à peÍda,

redr@ or à impoÉncia funcional definitiva, total or,r parcial, de um rBnüro cxt óÍgfo em ürtude de lesáo fisba,
causada por acidente coberto, oconido durante a vigência desb seguo. Apos a conclusão do Eahnento, ou

esgobdos os rêcunns bÍapernicos pam rêcuperaçfu, e conshtada e ava$ada a invdiiez permanente quando da

alta medica definitiva, a Seguradora pagam ao pópÍio SeguÍado uma indenizaçáo pâftr os casos dêcoÍÍentes de

acid,ente pessoal cobeÍb, de acoÍdo com a tabele constante nas Coítdipes Conffilab.
4.3.'1. Não ficando aboliras por corpleb õ funFes do Ínembm ou ugão lesado, a indeniz@ por peda parchl é
cahuhda pela af*;aÉo, à percenbgem previsb na tabela para *n perda toH, do grau de rcdu@ funcbnal

aprxentado. Na hlta de iÍdrcaçáo da percentagem de rcdugáo e, sendo infomado apen6 o gÍau dessa Íeduçel
(máxim, nÉlio ou míninn), a indenizaçáo seÉ calculada, respedivalpntê, na base das percentagens de 75%

(setenh e cinco pol cento), 50% (cinquenh por cento) e 25% (únte e cinco por cento). Nos casos nâr especiÍrcados

na tabeh, a indenizaçfi é estabeleciJa tonnrdose por base a diminui;ao permanente da capacilade Íisica do

Segurdo, indepefldenteÍpnte th $a pÍofissão.

4.32. fuatÚo do nresrm milente rcsftar kldllez de nnb de um ÍrEír$m ou otgão, a indeÍtz@ dere ser
calculada somando-se as peícefltagens Íespedivas, o$ totd não pode erceder a 100% (cem por certto). Da

npsma Íorma, harrcndo duas ou Ínâis lesões em um ÍnêsÍm ÍneÍnbo ou órgão, a soma das percentageas

conespondentes não pode excedeÍ à da in&niuÉo prevista para sua peÍda btal.
43.3. Para eÍato de indanização, a perda ou maior reduçáo lUncional de um manbro u fugão já deúeihtoso
antes do rcidente, deve sêÍ dêduzida do $au de invalidez definitiva.
13,{' A p.íú d. dfibs e c drnoc erÉáicos não dão dircito à indeniza$o por iwúdez p.rrrtamb.
1.3.5. As indadzagóes por moítê acidantal e inydidez pfimn€ntê nib se acumulam. Sq depoer dê pga
uma indarizat'o por invdidêz peínenetrte poÍ acidêntê, vêrilicar€e a moÍlê do Segurado em consequênda
do mcsmo acidente, deve ser &düzfth da indcnizaÉo poÍ mode .cidcnhl a impoítância É paga por
invalidêz peímrnêntê.
4Á lnvalidez Funcional Pemanente ToÊal por tloença - IFPD: desde que contsatad4 esta coberfurà tem por

objetivo garanür ao Segurado, dade que esÉe o requeira, o pagaÍEnb anteci@ do Capital Segurado

conbahdo para a coberfun tÉsica de Morte, em caso de sua lnvafidez Funúnal Permnente Total por Doença,
consequente de doeírça que cause a PeÍda, Ée.-.s,ua Existência hdependeílte, sob cÍitéÍios devilamenb
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especincados na dáusula Riscor CobcÍto6 destas Condiçóes Conffir.is, êxc€Êo sê d€coÍÍoíttê de Riscoc
Excluidos.
4.4.1. A Peda da Exidência lndependeírb será caracterizada pela mnência de Qudm Clínico lnc+acitante,
decorcnte de doença, que inviabilize de Íofrna ineversível o Pleno Exercicio das RelaÉes Aubnômi{:as do
Segurado. E3b QuadÍo Clínico lnc.pacihnte deuerá ser compíoyado süwés dê paÍâm€fc a documentc
d€vftlamentê ê.pecifiGadc na dáusuh Liquirhrfo de Sinisúo d# Condiçoes Gonffinis.
4.5. Assistfucja Funenl, desde que conffiada, é a garanfn da prestaÉo de servhos ou do reenüobo das
despesas efetirrarenb gerdas com o funeral do Segurado, ab o valor do Cap*H conffido, em caso de Írprte.
4-6. Veôa Rescisória por Morte, desde que conFalada, é a garantia do pagamento de uma indeniza@ para o(s)
Subestirularte(s), equivalenb a 10% da garantia de Íúorte, em caso de ÍnoÍte do segurado, nos ternns das
condi@ especiab.
4.7. C,láusuh SuplemenU de hdusão de Cônjuç e Filho(s): desde que contsatada, a inclusão do ónluç e
do(s) fiho(s) do Segurado pÍtndpal é rcakada autonntianmnte, por sotrcitaçá: epressa do Subeslindarb,
Ínedianb a assinatura e o pÍeefldriÍnento da pmposta de coflHação.
4.7.1. O cônjuge, caso haia sua inchsáo, teÉ diÍeito à garantia de illorte, com percentual eguivdente a 50%
(cinquenb por cenlo) do CapitalSegurado da garanüa de i,bile do Segurado gincipal.
4.7.2. 0(s) filho(s), caso seja(m) incluíth(s) neste segum, teÉ(ão) direito à garantia de t\i,oÍte com percenual
equirahnte a 10% (dez por cento) do CafÍtal Segurddo da garanth de Ítilorte do Segurado princ[nl. Em caso de
fi*ros nenores de 11 (quatorze) anos serfu reerüolsadas sonrnb m despesõ com o furBral, lmitadas a 10%
(dez por cento) do CapiH Segurado da garantia de iihde do Segurdo pdncipal.

4.7.3. A indeniza@ por Ínofie, pEviste nes{e dáusula suplementar, é devila ao Segurado principal.

5. RTSCOSCOBERTOS

5.1. Considera-se como Risms Cobertos da garantia de IFPD a oconencia compovada - segundo critedos vigentes
à étm da tegukçà do sinisto e adoHos pela dasse ÍÍredica esped{ilizâda - de um ôs seguinbs Qradm
Clinios lnc+acitantes, prowilenter exdrcivamente de doerg:
a) Doenças cadiovasohres uônicas enquadradas sob o conceito de 'cadk»atia grave';
b) tloença neodbizs rnd'rgnas ativas, sem prognósticos evohÍivo e brapêutico hvnÉveis, que não rnb eSeiam
inseriJas em planos de tsatamento dirccionados à crra e ou ao contole dín'rco;

c) Doenças ouries de caráter pmgessiw, apÍesenhndo disfun@ e or insuficiârcias orgânies amnçada, com
íepeíwssõês em oÍgfus vihb (consuÍnpÉo), sem ptognostho tetapeutico farcrálel e que não rmis esblam
inserilas em danos de FabÍrento direcbnados à atra dou e seu confde dínin;
d) Alien@ mntal total e pemanente, com peÍda das funçoes coguritivas superbres (cogniio), única e
ercfusivamenb em deconência de doenç;
e) Doenças maniíestas no sisterna nenroso com seqüelas encefáficas e ou nrdulares que rcanetem repercussões
deficiErias na toblidade de algum ôÍSão vitd e ou senüdo de orieflb@ e ou das fun@s de dois membros, em
grau rúximo;

0 Doenças do apareho bcoÍÍpbÍ, de caráter deçrcrativo, com btal e definitiro iÍnpedirÍBnto da capacilde &
fansÍeÍência corporal;
g) Defioência vbud, deconate de docnga:
- Cegueira, na qual a acuilade üsual é igualou menor que 0,05 no melhor olho, com a mehor coneçáo óptica;
- Baixa visão, que s§nifica acuidade visual ente 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a mehor coneçao óptica;
- Casos nos quais a soínatoria da Ínedila do campo vbualem aflüos os olhos Íor igud ou mnor que 60'; ou
- Ocomência simultánea de quaisquer das coÍdiçoes anterioÍes;
h) Doença evoluída sob um estagio dinico qrc possa ser consklerdo como teÍminal (rloaça em estag'p brminal),
desde que desbd,o por profis:irnal legaknente haU[Ho;
i) Estados nÉôktos, decorenb de doença, a seguir rclacionados:
- Perda coÍrpletâ e dêÍnilh/a da toEliredê dâs fun@ de doh rÍEÍrüms; ou
- Perda conpleta e definitiva da toblklade das funçoes das duas rÉos ou de dob FÉs; ou
- PeÍda coínpleta e defnitiw da tobliiade das funçoes de uma das máos assmida à de um dos És.
5.2. Dernb Riscos Cobertos
s.2.'t.Ortos Qudros Oinicos lncapaihntes serão íeconheciros cono Riscos CobeÍtos desde que, a\r*dos
at'avés de lnsüumento de Avaliaçáo de lrnralilez Funcional - lAlF (Anexo), atiniam a nnrca minima exfuirla de 60
(sessenta) pontos, em um btal de 80 (oibnta) pontos gevisbc corm possfueis. - -.
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5.2.2. 0 lAlF é composto por dob doarncntos. O primeiro fÍabeh de Relâçoes Existenciab, Condlpes Ívlédi:s e
Estrufurais e de Edados Conexc) avalia, ahavés de escalas, corpíeendendo 3 gradu@s cada, as condi@s
nÉJirs e de conedividade com a vfrla (Atfubs).
5.2.3. O í' Grau de cada Afihrto dêscÍerê sifuaçoes que €rdÍizam independência do Segurdo na redjofrã)
de tareÍas, ainda que com algunn difculdde ou desconÍoÍto. O quado dinbo seÉ classificado neste grau apenas
quaÍdo todas as §tuaÉes ali pÍevistas brcm rcconheciias.
5.2.4. Pam a dassificafio no 2' ou no 3" Grar, bash que ocona urm das sihm@s ali desoitas.
5.2.5. Todos os Atifutos constantes no pinciro doormenb seráo, úigatoríammb, avdiados e ponfuados.

5.2.6, O sêgundo documento (Íabeh & Oados AnfoponÉtri»s, Fatoíes de Risco e de Ívlorôidade) desoeve
fatoÍes agraríanbs de Íisco e aúibui umapoírtu@ a cada uma dâs sihlaÉes a[ preústÀs.

5.2-7. Os itens da tabela dewrão ser porUrados sempÍe que haia o rcconheciÍnento da situa@ desoita.

6. RTSCOS EXCLUIÍX)S

6.í. Esião erdüído6 de todas as coberfuras deste s€guÍo os eyfitos ocoilidG em consequàrda:
a) do uso & mtüid nuchaÍ para quabquêr fns, incluindo a erplcão nudcar provaeda ou não, bcor
oomo a cmtanineçáo radioatiua ou erpoiÉo a radiaçôca nudearca ot ionizantcs;
b) de dos ou operaÉes de guerrq dêdarada ou não, de guerra química or bacteriológicá, de guena ciyil,
de guenilha, de rcrolup, {Êbção, motim, revolb, sediçáo, suHaat'o ou outas p€íirbqõo. da ordêm
pública e ddas decorentes, ralvo se bilaÍ de pÍestaÉo de sewk;o m ihr ou de ato dc hurmnidade em
auÍlio dê oúb€m;
c) de suidtto ou tentatim de suiridio do Segurado, êrcr*o sê ocoÍddo rpó6 o pcríodo de 2 (dob) erc
cotdadc da vigàrda inhhl do seguro; e
d) de atos ilícit$ dohsos prrticados pdo Segurado, pdo Bmeficládo ou pelo repÍesentanb hgü de um or
d. out',o, bcrn como pdoâ sód6 coiholtdores, dLigêírtÉ, admini!üadoms e come0nirç do
subeslipulanb .
62 Alán do itêm 6.í, ê.táo trí*Én êxduidc das garadhs de IPA e EÂ os *identea oconidc em
consêquârcia:
a) de compáigõc enr veícülos, indurive befioc preparetfuioo, salyo sê Fatú de tnem utilização dc mdo de
banspoÉe mais ani*ado on poi{ica de espoiler;
b) dê fureõê.i .jdonê., bíÍêmdos, rÍr.íêmdo., erupçoel vulcánbrs c oubÉ cowubôÉ da naürrêzâ;
cl de ato nconhccidamenb pêírgoao quc nio reia mdivado por neceesidade iudficada e r prftica, poÍ
paÍte do Se$r.do, dê atos lllcibs ou oonbÍios à ld, sâfuo se tsatr de ío de hum.nidadê em aurÍlio de
outrem oü da pcsta@ de rcwi;o militaÍ. &ia ressahra sê âpfica tatlüân para c crsc de uülhaÉo de
meio dc bansportg mais anircado e da pnffica de espoÉa
6,3. Âlém do itêm 6.í, considerarce tamtÉm como rhcoo exduídç da gcnntia de IFPD, ainda que

rsdundândo ern GluedÍo Clínico hcapacitante que iruiabilze de fom ireversÍyd o Pleno Erercício das
Fuqõec fubnômlces do S€gurado, com perda da sua Erirtência lndependentg c abairo especificadoc:
a) a perda, a rcduçáo or a impotàrch funciond definitiva, tcrl ou püci4 de um ot meis nunbrc, órgãos
e ou sirtiltas oÍgônicos coíDotals, €in dGcoírglcia, dÍ€ta ê ou inditEtaflreírte, de lesão fsica e ou psíquhe
causada por rcidente possoal;
b) 03 quâdÍo6 dínicG decoÍrsrtês de doaças profiseimâis, engrddã cdno sendo aqudas onde a caura
deteminarte seia o exercício pcculid a dgüma atiuid.dê píofusidrd, salvo quando preuisto o contáÍio
nas Condiçôcs PaÍiculae;
c) a doença anp *düÉo núrrâl bnhr sido agrauada por traümdismo.
6.4. Exdusão pora Atc Tenodstr
!{ão estào cobêrtos peídas ê danos causadoo direda ou indirotrmente por ato têÍÍoÍBta, cabendo à

Seguradon oompíovar oool documentaçfo tÉbll, acompanhada da hudo circuníanchdo que cancierizê a

nffrczâ do atêilt do, independente de seu propcito, e derde Wê satê tenhl sido doddrmcntc
reconhecido como affio à odem púbfica peh autoddade pí{tlke cqnpetente.
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9.3.3. No subgrupo sócios/adminbtradores/conselheims seÉo conskJerados o(s) soci:{s) constante(s) do contrato
social e o(s) adminisfado(es) e conselheiro(s) eleito{s) ou conbatado(s) constante{s) da Ata de elei@, úá o mês
do evento gerador do beneÍicb.
9.4. O subeüpuhnb podrá, a qu{uer tempo, solicitar à seguradora o auÍnento ou redu$o do mbr do capital
segumdo globd, deafro dos linües míninn e máÍrn de valorcs para o capital eslabelecilc no contato, podendo a
seguÍadora sdkitar docurpntos para reanáfise do dsco, a fm de pêmíir G[, não a imdeÍnentaçâo da atteraçfu
solicitada.
9.5. O C+ital Segurado lndivklual será SmiHo a:

9.5.1 R$ 100.m0 (cem mil qais) para êmpÍêgados e R$ 200.000,m (duzentos mil Íeais) para
ócbs/adminisbadores/conselheims no ínoÍreflto da conbatâçáo do seguro.

9.5.2 R$ 2m.m0 (duzenbs mil reais) paÍa erpÍegados e R§ ,|(X).0ffi,fi) (quatrocentos mil reais) para
socios/dminisfadores/conselheirm m ÍnoÍÍEnto da ocoÍÍência do §nisúo.
9.6. O valor do ca$tal segurado individual de cada categoria, aprado conÍome descrito em 9.3, não podeÍá ser
superior ao vabr máxinn de indenizaÉo, &terminado no ibm 9.5.
9.6.1. CabeÉ ao Subes*ipuhnte solicitar os 4ustes necessáÍios ao c4iH segurado a fm de que seiam respeluOos
os limites estabebcidos no item 9.5.1; êm não havêndo lal sokit@, ficaÉ a Seguradora desobdgada a 'e;fuar
indenizaÉo individual superior aos limites especificados no item 9.5.2, como tamtÉm, da devofuçâ: da diferençB do

Eemio pago.

9.6.2. As solicitaçoes de aiustes necessáfus ao capitd segurado de\êrão ser recepcbnadas pêla Seguradora com,
no mínirm, 30 (tinb) dias de anbcedência a data do próxinn \ênciínênto.

\\ 9.7. A data do er/ento sêÍá a data defnida nas CondkFes Especiais da garanüa.

'ro. or111g/$Ão x)r{ErÁRr,A

10.í. 0s ryhis segtrdos e os ptê dns corespondentes deverão ser abaEados ÍrpíEtaÍiaÍÍEnb, em cada
aniversário do certificado, peb IPCA (írdb Nacional de PÍegos ao Consumitor AmS), din lgado pelo IBGE (lnsütmo
Brasibim dê Geogrâfi4 e Estaüsfila) íEumulado nos í2 (doze) Írrcses que tecedeín o rÉs anterior a do
anitêÍsfuio.
'10.1.í. Gaso ocorra a extfuçib deste índk-, seÉ uülizado o INPC (indice Nmiond de Preços a Consmirlor) conn
índilr ubst'tuto.

íí. PAGAIEI{TOÍx)PRÊIÍ)

11.1. O pagarcnto dos prêmls será rensal, por Íneio de dôito em cülta corÍente ou bdeto bancáÍb, confoÍÍIle
opçâo na poposta de conhata@, custeado totdmente pelo subestipulante.

11.2. O pagarcnto dos pêmbs em riíloÍDsa sequência llentificada m respedivo détÍto em conta conente ou
boleto bancário, na dab do seu veÍEiÍnenb, manbÉ o seguÍo em v{pr. O subestipuhnte que pemanecer até o
pazo prevíslo nas CondilFes Contafuais em abaso, nfo terá o seu certificado cancelado. Em caso de saldo
insuficbnb na conb cdrente na dah de rcncirBnto, o détrito seÉ eft[rado nomrenb em intenalos de até 15

dias, peb periodo de m (sessenta) dias. t{este caso a cotrança seÉ irdividualizada, ou seia, os dmntos náo
eÍefuados seráo debihdos individualrente, não havendo a soma dos valores.

í2. OBRTGAçÔES DO SUBESTR T-A]ÍIE

const'tuem ohigaçoes do Subestipuhnte:

a) fomecer ao Segurado, sanpe que sofio'bdo, quaisqueÍ inÍomffi rdatims ao conffio de segum;
b) rcpassar os pÉmbs à Seguradora, nos prazos estabelecllos conHudÍnenb;
c) discrimina a razão social e, se for o caso, o nome fanhsia da Segurdora rcsponsâiel pelo Íisco, nos
dmuÍnentos e coÍnmica@ reÍereÍ es ao segum, êmiliiros para o SêguÍado;

d) comunicar, de iÍnediato, à Seguradora, a ocorrência de qualqua §nisto, ou e4ectativa de sínisto, rêbÍente ao
grupo que repíesenta, assim que deles tiver conheciÍn nto, quando esta comunixfio estircr sob sua
responsabdftlade; e
e) &r cÉncia as Segurados dos Focedircntos e pram estipula&s para a l(uiía@ de sinistos.

í3. PRAZO DE TOI.ERÂilCIA E CANCEJ.ATE}ÍTO DO SEGUBO .
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13.í. O náo pagatnêíto na dda do Yêílcimento de qüdquer Íúlra núerente ao prêmio do s€guÍo co6ttrra
em mora o SübêstiJ)Uhnte indêpêflkrtemeíttr de intêACqão dou nolificagão iudirid or ertsaiuditial.
í3.2 Em hayedo pr€mkr não pagc, o Íêcêttimârto pêh Segurâdm de qudquer vdor rúererÍe ao píànao
do Segurc não irplicanÁ em nwafro ou rcnúncia de diÍeito, permanecendo o Subestiprhnte €m moÍr
decda a dda do vencimento do pimeiro prànio náo pago.

í3.3. DuÍenb o panodo de toletância do Seguro, oü seF, ãr dÉ 6ll (sessenta) dias a contar da data do
vmcimenb do primdro prêmio não pago, o Subectipulante dsveÍá proyidelrciar o pâgamento doc prêmios
venckloc para que não ocona o cancsirmento ou a sua exdusão da apólice
13.3.í Haveíá coteútn dor sini.rfroo ocoíridoo durlrtc o peÍíodo de inadtnfcndf mcdhfte cobnnça rc
Subertiprhnte do pômio dervifu, .,

í3.1. O Segrro 6cârá aübmíicamrte cancdedo ne hipotese de qualquer prunio não sêI pago ern até 60
(seagenta) dia a contrr do sâl yencirflcllto. O seguro não Eodl2iÍá meh €íelto6, diÍElbs qJ obrigsçô€§r
desde a data do cocdsnento, não cab$do qualqueÍ restitrição rle prêmios anteÍioÍrnerTte pagos,

indeg€fldeÍtemerb de inteqelaçao dou nfficação ludicid ou exúajudicial.
í3.5. C*o o SuboCipuhnte poímanêçe inedimdcnto (não teoha Gíú.do o pagemento) pfi peÍiodo
ruperior a 60 (sersmta) dias, a cor{ar da ddâ do vatcimedo do pimciro prànio não pago, ede sclá
exduido da epó[ce.
í3.ô. A apólicê poderá tambám sêr c cdada a quahuêÍ,época por múoo e êrpÍê3§o con$nso enúe o
EíipltlaÍtê ê a Sêgürdorq desde que haia anuênda erpressa de % (Hs quanc) de enryesa seguldas.
í3.7. O pdido de cancelancnto devenÁ scr tccepcimrdo pda Segurâdon com o mínimo de í5 (qninz) rL3
de alrtecedfuch m vencfonento do prorimo rléàib an conta oü bo&*o baufoib.

í1. CESSAçÃO DA COBERTURA INTNffX.IAL

í4,í. RespeiHo o pedodo cont+ottdotb ao prÊmb pgo pdo StÉcdipthnb, a cobefura de cada Segurdo
essa aftmíicamenb, de pleno dnfrq ao fittd do prao de vigàch da +átq r*o se etta íor rcnovada
íLz Sê os gódc conúohdrc, úigerh3nüinilfaddts e cmCriç Ieg* do SÔedipbnE, c
bendicÉhs e G sãr3 Í€.pêÍú'vc ÍEpE êrúürE qfun coa dolo, frrrde ü itnd.Éo nâ conffiçá, do
segrq üranb s.r. ylÍÊxiar, ou *tda pa obter ar malrr a lndaizaçjq ocoÍtalí artoín lhameíb !
caúrcilade do seguro, s.nt ttsü&ão dc pÍàtic FgE6, ficildo a soci.rbde lcgtrdota hEIúa ê Stal$cí
rcâponÊaHdadê
í{3. Respt*hdo o pqUo cmesponaeme ao pÉnrb pago e, a cúeúra do Scgrdo princiC cessa odn:
I - o dcs+cciÍnenb do úmrdo enbe o Se$tta.b Findnd e o $beslirdanb;
ll - a sua mute, furvCidez pemaaúe btd por rcidêÍb ou invddez fundond pemsrcnb Por doenga; ou
ü . o cancdanerúo do segUn
í{1t. Akrn b dünÉes mendonda aina e de outsã preyÊE nc condçoeo csDGGHs, a cobeúrn de
cada regurado dependenb costa:
| - se fur carceHa a tt pêdiya dársda suCenenhç
ll - com a moÍê do rogurado pdncipd; ou
I - m cro de cersafli da cmdÉo de dcpendcnb.
lV - com a moíte ou invdidez pernanaÊ totd do scgundo dêpeÍtd€túe,

í5. BEXEFICIARIOS

15.í O(s) Benefiriári{g do SeguÍo sêra(ão) aquele(s) des{ndo(s) plo Segurado em um dmrento háhl, podêÍtdo

se(em) srbst'hrído(s), a qu{uer brpo, medktnte sokit@ fumd, treerdrUa e assinada pelo goptio SêguÍado.
í5.2. Na fdh da irdbação de Bernfir*Íb(s), tru se por qdquer mtiw nto pel/alecer a que toí fuita, o CqrH
Segurâdo seÉ p4o pr rchde ao ónfige/corparlci(a) nfo sepaÍdo inOUarBnb e a ouha nctade aos

hedeims rh Segurado, confurc detemtmdo peh leghJação adhárc| à h€rança.

15.3. Na hipotese de ÍnoÍb siÍrultarrca (coruiê«ia) do segurado pdncipal e do(s) segrado(s) depada(s), os
cafltab seguradc refrÍEnbs às coberturas dos segurados, principal e thpendente(s), deverão ser pagm aos

rcgeaivos bereftiáris indizdos ou, na ausência dedes, conÍoírÍE bgilaÉo üÍFnte à epoca do sinisüo.
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í6. UQIJ DE StiltltTROS

16.1. Em caso de mremia de sinisüo, o Segura<lo ur seus Bereficiárbs, mnÍonre o caso, de\rerfu coÍruniÉ$ à
Seguradora e anviar os dmtnBntos míninm ptra aÉise e Íegulaão tDoorenh@ B*;ix'), defuiios para cada
garantn nas condifes especiab do seguro.
í6.2. A pa{i da enüega th btla a DoorÍrrnqáo Basi:a exlfla peh Seguradora, eda terá o prazo de ate 10 (dez)

dias úeb pam a lipiraÉo do sinisfD.

í7. REGtfEFlltÂt{cEtRo

Devido à naúÍeza do regirc ímanceiro de repan&ao Ífuples, esb dano não pemite concessão de resgBte,

sddaÍÉnto ou devolção de quabquer pêmios pegos, ulm vez que cada Fêmio é desünado a custear o Íisco de
pagaírEnto das indeniza@ do periodo.

í8. FORO

Fi€ eleito o foro da comaÍca do doíÍricilio do Sêgurado ou BenêficiáÍio, conhÍme o caso, para diÍimir toda e
qua§uer dúvila porcnbrte diÍeta ou indiretarcnb deste seguro.

ASSISTÊilCIA FUIIERÂI-

Assi§tência Funêíal lndiyftrud: quando contrabdo o pbno hdivlfual, garante em caso de rnrb do Segurado
PÍincipal, o Íeerúolso das d6pesas ocorÍ ras com o funeral, linútado a R$ 3.3$ (tês nÍl e úezentos Íeais), ou a
prestâçáo dos seÍvips de assistência funeral-

Assisfênch Funerd Fur{liar quardo conffiado o plano fanú[ar, garânte em caso de moÍte do Segurado
Principal, do sar cônjuge ou do(s) seu(s) trn(s), o reembobo dm despesa oconllas com o funerd, [mitdo a R$
3.300 (tês mil e tezentos reab), ou a peda@ dos servftps de assidência funeral.

Serão aceitos os filhos nas sêguintes condirFes:

a) rneno(es), até í8 (dezoito) anm;
b) enfe í8 (dezÍb) e 21 (ünte e um)anos, desde que seiarn dependaÍes do segurado pirrcipal; para lins legais; -

c) aÉ 24 (vinle e quabo) ams, se uni\reÍsitaÍio ou ornando escob técnira;
d) qualquer ilade, se íoÍ conslJerado iÍtcapaz (fisica ou mentaknente) paa o habalho.

O pbno dê Seruip de Assbtência Funeral (SAF) ofuecllo nesta apolce possli as seguintes caraderís1i;as:
- Trashdo até o domicílb do Segurado.
- Funeral mnpodo de: Uma Lrxo (lrodelo TuÍquesa lisa ou entahada - Godoy Sanb§) ou rcf.: 050 - B§mtto or
simlar), duas coíoas de flores luxo, oÍnaÍÍEn@ compbta da urna com floÍes nahrrah, marta ÍrprtuáÍia, vÉu,

cano ltnebre, registo em cartório, fÍ\,ro de trssença, Fgo de paraÍnentos no veknio, velas, comunirxção em |:mal,
taxa de sepullamenb, taxa de exum@ e capela para rrehdo.

- SêpllftarÍEnto - a ser ebtrado rn jazilp da íamília ou em jazlp cedk o pela pestaOom de servirps em cemiterio
de livÍe escolha desta, por um periodo de 3 anos, teÍÍpo este necessáÍb à eruÍna@.
- GremaÉo - a ser eêfuada na cidde do hlecfurcnb ou na citade mab póxiÍna úê exiíir este sewtp e retom
das cinzas à família.
- lnduido o sewirp de tanatopraxia/embahamamento.
Para o plao desaito acirm, considere.se coÍm:
í. Traslado atÉ o donicilio do Segundo:
- Transporte ou Íepatiamento de Íalecftlos: Se o Segurado Íalecer no exterior é assegurdo o pagaÍnenb das
despesas com tod6 as formaldades pam taddo do corpo, ilduhdo o fumecinrcnto de uma funeÉria do tipo
comum, adequda a bl haxporte.
- Transporte do corpo em tenitorio nacional ab o local do domicilio ou inum@, no Brasil, caso o falecinento tenha
se dado em locd diverco: As despesas com hansporte do corpo do Segurado, pelo Írrcio de banspode rmb
adequado, desde o local do falecirpnb até o seu domicífi0 ou até o local dê inurpção no Brasil, observado o Ínúte
pÍevi§o no padrão conHado.
z Tratamcnto des bnn ldd€s púa lboíação rro corpo e Ícgküo €ltr crúrio: Em w de taleciÍncnb &
Segurado, a píes{dora de seÍvho encaregar-se.á da respediw pattkipação à autorilades cofipétentes e
acionará sua rcde de presbdores de serviços responsáveb pelo ffinrenb das fondidades de liber@ do coÍpo

- i':
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3. Atendimênb e organização do funeral: O funeral do Segurado e a cerimonia Írnebn será organizado pela

pÍesta&ra de sêÍvip, mnsoante o padrão pÍeviaÍnenb selêcbnado.
4. TBnsmissão dê mcnsagêns uEêntês: O ónluç do Segumdo, descêndentes ou outro parente poderel

solicitar a fansrnissão de ÍIEnsagens uÍgefltss'rElacionad6 coín os serviíps pÍetJbtos.

5. ÂmHb teÍÍitorial: 0s serviços operaciomis serão assegurados em todo o tenikrio brasileim e no extabr para o

caso de repatiamento do Hesiro.
A Assiltàrcia Funoral pod€rá sêÍ ecionada por mdo da Cêlltral dê Aúendimtrtb 04rc 026 lglxl.

coltlxçÔEs Do soRTEo

A lcatu Seguros S/A'adquidÉ seÍies de 100.000 títulos de câpitdizaÉo, às suas cushs, da lcatu Capitalização

S/A' e cederá os direitos de sorteb ao Subestipuhnte que recebeÉ número de cinco dígitos (Núnrm da Sorte)
paÍa dm{DíÍer a soêios nos 1 (quato) últitms sábados de cada nÉs, Ílo rralor de R$ $.000,m (cinquenta mil

rcais). Desb vabr seráo descontados o imposto d€ rcnda e demais bihttos que incídam ou venham a incfolir sobre o
nresnp. Os soÍtebs seÍão apuradm com base na exhaÉo da Loteria Federal do Brasil, ordenandose os
dgarbmm dre unilades do 1o m 5o Eêmios, conforne abaixo:

Exha$o da Loteria Federd do Brasil:
10 pêmio: 34.5/9
? prênto: 67.3ãl
3" SêÍnio: 01.385 M Contffidado: 90.523
4o pêmio:29.332
50 pêmio: 10.673

Caso não haia exEa@ da Loteda Fedeml do Brasil em unn das dabs prcvistas nem na imediab que a substifua, o
sortêio será Íealizado peh extração subsequente da Loteda FedeÍal peÍa que não ocona aoimuh de soÍteio§
Se a Caira Econômica Federd não redzar as exfa@ suhditutrc, suspender definilhanente a rcafu@ das

exf@s da LoteÍia Federal, modifrcar as Íefrddas exúa@ de foma qu€ nfu mais coincllam com as penússas
aqui fixadas, ou se hou\er quahuer impediÍnenlo à vin$lação da LoteÍia Federal aos so{eios pÍevistos rEsie plano,

a lcatu CaçtiHização S/A' pomveÉ m sorteios com aparclhc popnbs em hcd de livre aoffio ao piblico, sob
ÍEcdização de audibria independente e nas condilões estipuhd6 nêstê item, no pram máxim de 15 (quinze) dias
a ontar da data dos sorteix não reaEdos, dando amph e gevia diw§4áo do faÍo, at'avés de mídia impressa.

O SnHirulante tera direib a padbipar ths soÍteios a paÍtir & pÍiÍreim dia do nÉs subequente ao da corpra do
tifulo peh lcafu Seguros S/A', ficando assegurada sua particip@ até o mês subsequente ao do últiÍno rÉs dê

vigência do segum.
A paÍtkip@ m soÉeio, duranb o p-azo de vigencia do seguro, está condiónada ao pagamenb do trêmb do
segum na dab de \renciÍnênto escohida pdo Subestipnhnte. Havendo aFaso no pagaÍpnto, o Subestiprlante náo
concoÍÍerá ao soÍteio no íIÉs subsequentê m dâ inadkplência.
O Subestiphnte que es{iver com seu seguo quitado continuam parlft:ipando dos sorteios com o nEsmo NúmeÍo

da SoÍte durarte o prdzo de vigencia de seu segum.

SAC: 08ffi 286 0110 (exdusivo pam húornaçoes puHicas, ÍedaÍmçoes ou cancelannnbs de produbs adquiridm
pelo teleÍone)

lcatu Segurcs S/A' - CNPJ 42.283.20/0001-39 - Prccesso Susep n' 154í4.0ú2432011-14 - Titulo de
Cadaüzação emitido peh hatu CapiblizaÉo S/A- - CNPJ 74.N1.170ft/lÍJ1-73 - Processo Susep no

1il14.0[íJ,312nú340. O regisfo deste plano na SUSEP náo irnflba, por paÍe da Autarquh, incenlivo ou
recornenda€o a sua mncrcializat'o.
Banco Cooperativo SICREDI S/À - CNPJ 01.í8í.52í10001-55 - ComtoÍa de Segums SICREDI Llda - CNPJ
04.026.752r!001-82 - Cod'rgo Susep 10.üí2376. O segurdo @rá corsultar a sihr@ cadastral de seu coÍÍetor
de segums, m site ww.susep.gov.h, por meio do núnpo de seu regisbo na SUSEP, rcme comdeto, CNPJ ou
CPF.

ICATU SEGUROS S/A-
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Terra Vermelha Iluminação Publica Ltda - ME

Email - terrar ermelhasp .{ hotntail.corn
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000 -

IE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO VII

DECTARAçÃO QUANTO AO CUMPRTMENTO ÀS rOnmAS REtAflVAS
AO IRABATHO DO MENOR (ART. 7o, rNC. XXXilr DA CF)

Pregôo Presenciol N'3/20tó - SRP

Prezodos Senhores

A empreso TERRA VERtIEtHA ltur |NAçÃO pUgUCe ttOa - ME, inscrito no
CNPJ sob n' 10.701.531/0001-ó5, por intermédio de seu represenlonle legol
o(o) Sr(o). portodo (o) do Corteiro de ldentidode no9.541.34G4 SSP/PR e do
CPF no O71.675.099-65. DECLARA. poro fins do disposto no inciso Y, do or1.27
do Lei Federol no 8.óóó. de 21 de junho de 1993. ocrescido pelo Lei n'9.854.
de 27 de outubro de 1999, que nõo emprego menor de dezoilo onos em
trobolho nolurno, perigoso ou insolubre e nõo emprego menor de dezesseis
onos. Ressolvo: emprego menor, o portir de quotoze onos, no condiçôo de
oprendiz.

Belo Vislo do Poroiso-Pr, 15 de Morço de 201 ó.

(

Teno Vermelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberto Pozobom Berloncini

Socio Adminisirodor
CPF: 07I .ó75.099-ó5

RG: 9.541.34G4 SSP/PR
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137,Terra Vermelha Iluminação Publica Ltda - ME

Email terratermelhaÍto ri hotmail.cont
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000

IE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO Vil

DECTARAçÃO DE IDONETDADE

Pregôo Presenciol N'3/201ó - SRP

A TERRA VERítlEtHA lLUf |NAÇÃO PUBLICA ITDA - ME, com sede no Ruo Morio
Belo Morques no 129A, CNPJ n.o ,|0.701.531/0001-ó5, 

Decloro, sob peno do lei.
que no quolidode de preponente do procedimento licitotório, sob o
modolidode Pregõo Presenciol N'3/201ô - SRP. instourodo pelo Município de
Novo Sonto Bórboro, que nõo fomos declorodos inidôneos poro licitor ou
controtor com o poder publico, em quolquer de suos esferos.

Por ser expressoo do verdode, Íirmomos o presenle.

Belo Visto do Poroiso-Pr, l5 de Morço de 201ó

TeÍo Vermelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberlo Pozobom Bertoncini

Socio AdminislrodoÍ
CPF: 071 .ó75.099-ó5

RG: 9.541 .34G4 SSP/PR

A:
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113Terra Vermelha lluminação Publica Ltda - ME

Email - terravermelhaso íà.hotmail.com
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000 -

IE: 90684r'22-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO IX

DECTARAÇAO DE TAIOS l^,lPEDlTlVOS

Pregôo Presenciol N'3/201ó - SRP

A TERRA VERI EIHA ILUÂ,I|NAçÃO PUBIICA UDA - ME, com sede no Ruo Morio
Belo Morques no 1294. CNPJ n.o 10.701.531/0001-ó5. Decloromos, no
quolidode de PROPONENTE do Licitoçôo instourodo pelo Prefeiluro Municipol
de'Novo Sonto Bórboro, no modolidode Pregôo Presenciol N'3/2016 - SRP,

sob os penolidodes legois, que nõo ocoÍÍeu Íolo supervenienle impedilivo de
hobililor-nos poro o presente licitoçõo.

Belo Visto do Poroiso-Pr, l5 de Morço de 201 ó.

Teno Vermelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberto Pozzobom Bertoncini

Socio Adminislrodor
CPF: 071 .ó75.099-ó5

RG: 9.541 .34G,í SSP/PR

To zor.531/ocol-63 t
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Terra Vermelha Iluminação Publica Ltda - ME

Email terravermelhagp?.hotn.rail.com
CNPJ: 10.701.531/0001-65
CEP:86.130-000 -

IE: 90684422-20
Fone / Fax: 43 - 33278468

ANEXO XI

DEGLARAçAO DE NAO PARENTESCO

Refr Ediiol pregôo Presenciol n'.03/201ó - SRP

TERRA VERI EIHA ILUMINAçÃO PUALICA UDA - ME, inscrito no CNPJ sob o no
10.701.531/0001-ó5, por intermédio de seu representonte legol o (o) Sr (o)
Roberlo Pozzobom Berloncini, porlodoÍ (o) do Corleiro de ldentidode no
9.541 .340-4 SSP/PR e do CPF n'071.675.099-ó5, DECIARA, poro efeito de
porticipoçõo no processo licitotório Pregôo Presenciol N'3/201ó, do Prefeituro
Municipol de Novo Sonio Bórboro, que nõo montém em seu quodro
socielório ou emprego cônjuges, componheiros ou porentes em linho reto,
coloterol ou por ofinidode, oté o lerceiro grou de servidores, quer sejom de
corgo em confionÇo ou estolutório, de direçõo e de ossessoromento, de
membros ou servidores vinculodos oo DeportomenÍo de Finonços, Compros e
Licitoções do Município de Prefeituro Municipol de Novo Sonto Bórboro.

Belo Visto do Poroiso-Pr, l5 de Morço de 20'l ó.

TeÍro Vermelho llum. Publico Ltdo - ME
Roberlo Pozzobom Berloncini

Socio Administrodor
CPF1 07l .67 5.099-65

RG: 9.541 .34G4 SSP/PR

ll .'v
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

er,a »r nrarüo DE RECEBTMENTo E ÁBERTURA Dos ENVELonES N. I E N" 2

REF: EDTTAL Ot pnge.ÃO pnrsrrvcuL N.03/2016 - hMNSB

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n'03/2016 -
(PMNSB) - Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção dos pontos de
iluminação publica do Município de Nova Santa
Bárbara.

Aos 15 (quinze) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 14:00 horas

na Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr.

Fabio Henrique Gomes, RG n" 10.407.423-5 SSPPR, e os membros da equipe de apoio, Srta

Maria Jose Rezende, RG n' 9. 170.714-4 SESP/PR e Sr. Emmanuel E. Nunes Morgado, RG n"

8.023.240-3 SSP/PR, designados pela PoÍaria n' 015/2015, e o Sr. Nivaldir Silvestre, Mestre de

Obras do município, para proceder o julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregue pelas

proponentes interessadas na execução do objeto do Pregâo Presencial n" 03/2016 - destinado ao

registro de preços para eventual contratação de empresa espe cializada para prestação de serviços de

manutenção dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara. Aberta a
sessão o pregoeiro informou que credenciou-se para o certame as seguintes empresas: VIEIRA &
LAMIN ELETRO MG LTDA - ME, CNPJ n'09.538.369/0001-27, representada pelo Sr. Mayko
dC AbrEU, RG N" 6785160-9, JOBTEL ELÉTRICA & TELECOM LTDA-EPP, CNPJ N"

0'7.379.702/0001-77, representada pelo Sr. Jose Odair Batelane, RG n' 33 50244-3-SSP-PR,

TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ME, CNPJ n"10.701.531/0001-65,

representada pelo Sr. Roberto Pozzobom Bertoncini, RG no9541340-4. Foi então solicitado pelo

pregoeiro que o representante da empresa presente apresentasse os documentos para

credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento. o pregoeiro iniciou a sessão com

análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade a empresa de

apresentar seu lance. Diante dos valores apresentados o Pregoeiro declarou como vencedora a

empresa, TERRA VERMELHA ILUMINAÇÀO PÚBLICA - ME, CNPJ n"10.701.531/0001-

65, credenciada, conforme edital, que apresentou menor lance, no valor de R$ 74,50 (setenta e

quatro reais e cinquenta centavos), por ponto de iluminação pública, compatível com o máximo
estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à abertura e análise do envelope no 2 contendo os

documentos da empresa vencedora do certame que foi rubricada pelos membros da comissão de

licitação e pelos representantes das proponentes presentes, observou-se que a mesma atendeu aos

requisitos editalícios, sendo, portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro. o

prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o

prÍLzo, sem manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o

objeto licitado. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobrerA sua

Rua WalÍredo Brttencourt de Moraes.222 - g(Oxx43) 3266-8'!OOC.N.P.J.q5.5ô1.0800001-Í,, il'n \ 
|

E-mail: !ç!tEÉE@!gD jlgp!.p! Nova Santa BáóaÍa - Paraná -/' k



111I:,;iPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Homologação. Nada mais aÍÍaÍaÍ, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a presente

ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e

demais presentes

Fábio H ueGomes

goeiro

rra de

u1 apolo

EmF uel E. N es orgado
Equipe de apolo

,U...--\d.u' VIE
Nivaldir Silvestre

Mes p10cl
I

tda - Me
, Muyko de AbÉu

Representante da empresa Viêira & Lamin Eletro MG/

,q4
Jose â Batelane

Jobtel Elétrica & Jelecom Ltda-EPP

m Bertoncini
Terra Vermelha Iluminação Pública - ME

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-8100 C.N P J. 95.561.0E0/0001-60
E+nail: !g!!qçq91@19!.p1491{1 Nova Santa Bárbara - PaÍaná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 03/20í6

A Comissão Permanente de Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 1510312016, às í4horas, na

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo

Bittencourt Moraes, 222, Bairo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública,

realizou-se o credenciamento da proponente interessada na execução do objeto do

Pregão Presencial no 03/20í6 - destinado ao registro de preços para eventual

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos

pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara. Protocolou os

envelopes le ll e credenciou-se para o certame 03 (três) empresas, sendo elas: VIEIRA

& LAMIN ELETRO MG LTDA - ME, CNPJ N' 09.538.369/0001.27. JOBTEL ELÉTRICA

& TELECOM LTDA-EPP, CNPJ n" 07.379.70210001-77, TERRA VERMELHA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ME, CNPJ n'10.70'1.531/0001-65. O pregoeiro iniciou a

sessão com análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada

oportunidade a empresa de apresentar seus lances. Diante dos valores apresentados o

Pregoeiro declarou como vencedora a empresa TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA - ME, CNPJ n'10.701.531/oool-65, num valor unitário de R$ 74,50 (setenta

e quatro reais e cinquenta centavos), crêdenciada conÍorme edital, que apresentou

lance compatível com o máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise

dos documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma

atendeu aos requisitos editalícios, sendo, portanto declarada habilitada.

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

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

Nova Santa Bárbara, 15/03/2016

Mar os n e
Setor de L tct çoes

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.E 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitaçao(ônsb.pr.gov.bt - www.nsb.pr.gov.br



I )
Município de NoYa Santa Bárbara

PÍegão PÍesencial 3120'16

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CÍçJ: 10 701 531/0001-65 Fo.nocedor : terra verrÍElha ilurÍinaçáo publica ltda - Írp

Érderêço : rua Íraíia bela rnarques '129 a - centro - bela vista do paraso/PR - CEP 86130-000

lnscrição Estaduel: 9m,84422-20 Contador: ana crislina corsino

E-m ail: terravernElhagp@hotrÍEil.com

T€leÍone: 43-33278468 Faxi 43-3327U68 C6lu lar: 43-99198886

Toleíone contador: 43-3259101 I
Reprosentant€: roberto pozzobom bertoncini CPF:071.675.099-65

Endo.oço rêproaentantê: rua rÍEria beh Írarques 129casa - centro - bela vista do paraiso/PR- CEP86130-000

E-mail Íeprese ntante: teíraverÍrElhagp@hotÍÍEil com

Banco: I - BB Agência: 1472-9 - araguaia - londrina/FR

RG: 911340-4

Conta: 28183-2

Te leÍone repreaentante i 43-32421205

Data de abertura: 1010212016

Fornscodor €nquadrado como microomprosa ou emproaa dc pequeno porte (paÍa obter os bêneflcios da loicomplsmentar n'í23/2006)

t.o: mt Lotc ool .

No ltem Oolcrlçao do Produto / Sorvlço Qtdo. lJnld. Proço lráxlmo i/Lrct Proço Unltário Pr.Ço Totrl

001 PÍestaçào de serviços dê mánutênÇáo dos pontos de iluminação pública

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: í2 nEses

500.00 PoNT 74.50

PRE@ TOTA DO LOTE

TOTÁL DAPROPOSTA

37.250,00

37.260,00

37.250,00

120,25

terra verrÉlha iluninaçáo publica ltda - rÍE
CNPJ: 10.701.531/0001-65

F.-
rr ..t

6Pr@68-Vús& r'3- 15,03?016156,14 r' .5



2tútn16 Cadastro lmpedidG Ucitar e Cqúatar

1:*
TCEPR

Consulta de lmpedidos de ticitar

P.{u1.. Impêdidô. d. Ll.lt.r

Tipo documento CNPJ r Número documento 10701531000165

Nome

Período publicáção : de

Data de Início Impêdimento: d€

Dôta de Fim lmpedimento: de

até

até

até

^CilHUt.{ ITTI.{ ENT()NTRADO!

htF/s€ívicG.tcê.pÍ.gov.bí^c€pÍ/m LÍúci pali aiUCq§ultã lm pedidc6w êb.aspx 111
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F 
0701531@0165

taomc, Rulo Sod.l ou

. oesignação do ôpênâdo, conforme inforhàdo p€lo órgão sànc,onàdor (publcêção no oOU; d.dos constàntes de ofíc,o, Gtc.)

Portd dã TraÍsp6.êírja - Ca&sto dê Empíes6 lnidôrE e S{§pÉísõ

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

Iniclo » CEIS

CADASTRO NACIONÂL DE EIIPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEtS)

1ii

o cadàsEo Nàclonal de Emp.êsàs Inldôneàs ê Suspens.s (cEIs) é um bãnco dê inromàçôês mantido peh connol.dorlà-Geral da Unráo quê rem como obj€bvo
consolidàr õ r.làção dãs empresas. pêssoas Íisicas qúê 5oí..ràm 5ànções das quais dêcorrà como êfeibo rêsEição ào direito dê partjcipar.m lr<rL.çõês ou de celêbrór
convatos com . ÀdministÍação Públicà, Sàrbà mars

Quantid.d. d. Éelôtmr êi@ntndo.: 0 O*.r 22li3l2!t6 LO)46:O7

xáo Ío6m .õcontr.do. rÊglrtm. qu. !t.âd.m ão sêgulnt. qltarlo dê bui@

CaaPJ/CPF: 10701531000165

Págin.1/1
ATENÇÃO
Este cadãstro vlsâ dâr publicid.de às sà.çóês âdminisEôtivàs dphcâdàs conEâ liciEntes ê Íorôêcêdôres, Às informàçóês aqui veiculadõs são de hteirà responsàbilidàde
d.s enridad€s que âs prestirám, não podendô â Unlão ser responsâbrllràdà peld verdcidàde ê/ou àutenticldade de 6ls iníormàçóes nem pelos êvêntuàis dãnos diretos ou
indiretos que délas .êsultêm causados a têrcelros,

'. Constàtou-se quê o nome informàdo pelo ó.9ão sanclonàdor dlv€.9ê significàtiv.mênte do constánte do c.dastro dà Rêceib Federal, conside.ãndo-se o CPFlCNP.l

informãdos, O nom. constante do câdêsEo da ReceiE Feder.l pode sêr verificado cllcando-sê sobrê o resp.cdvo r.gl§Eo. A divêrgêncià pode rndicar apenas um.
ãlterãção no noô. do sàn.ionado ou um. incoôsistência dos d.dos lníormãdos. Mais iníorm.çõês podem ser obudàs runto ao ór9ão sancion.dor.

hthJ^À,ww.po.td tÍaEpaÍ€ncia.go'r.bÍ/c€i s?cpíC nflj = 10701$1 0m165ErEÍne=&üposarcao= 1t1



1;2L -- i+PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. WalteÍ Guimaráes da Costa no 512 Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N o 95.561 .080/0001-60

E-mail: p@Uoaldrcoetr - Nova Sânta Báíbara - Paraná

Origem: Depto. Jurídico;

Destino; Prefeito Municipal.

PARECER IURIDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 15 de março de 2.016, visando emissão de

parecer sob os aspectos de legalidade do processo de licitação Pregão Presencial no

003/2016 que tem por obleto a Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública do

Município de Nova Santa Bárbara, conforme solicitação da mesma, passo a tecer os

seguintes comentários.

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências Íixadas pela Lei

ne 8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

O processo passou pelo jurídico para análise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava a

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção

dos pontos de iluminação púbtica do Município de Nova Santa Bárbara e sempre

para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a

orientação do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná, houve a

elaboração do edital convocatório, seguindo a modalidade sugerida por esse

departamento jurídico de pregão eletrônico ou presencial.

Verifica-se que o edital foi devidamente

publicado junto ao órgão oficial do Município, Diário Oficial do Estado do Paraná e

no Diário Oficial da União em data de 02 de março de 2.016, cumprindo-se desta

forma o que determina arl2l da Lei na 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no

mínimo 08 foito] dias para disputa no sistema presencial marcado para 15 de

março de 2.016, onde constatou-se que 03 (trêsl empresas se credenciaram para

participar do certame presencial junto ao pregoeiro e equipe de apoio, sendo ela:

vtEIRA & LAMTN ELETRO MG LTDA - ME, CNPI N.s 09.538.369 /O00r-27, JOBTEL

Ruâ WalÍÍedo Bttencourt Moraes 222 - Fone/Fax (043) 3266-8100 - E-maiL purb-@nlb_pLror.b! - Nova Sanlâ Báôard - PaÍaná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone lF ax (0/.3) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.060/0001-60

E-mail pElsúa!!d!l!In-![ - Nova Santa Báóarâ - Paraná

ELÉTRICA & TELECOM LTDA-EPP, CNPI N.a 07.379.702/0001-77 e TERRA

VERMELHA TLUMTNAÇÃO PÚBLICA - ME, CNpJ N.s 10.701.531/00001-65.

0 pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais. Diante

do preço apresentado o Pregoeiro deu por vencedora a Empresa TERRA

VERMELHA TLUMTNAÇÃO PÚBLICA - ME, CNPJ N.s 10.701,531/00001-65, no

valor unitário de R$ 74,50 fSetenta e quatro reais e cinquenta centavos). Após o

encerramento da fase de lances, foi feita a conferência e avalÍação da

documentação de habilitação, conforme previsto no edital do certame,

constatando-se que a empresa vencedora estava habilitada.

Sugerimos ao Departamento de Licitações que

consulte o site do TCE Paraná, no sentido de verificar se a empresa participante

não está declarada inidônea para participar de certame licitatório.

Até o presente momento não há informação da

Comissão Permanente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encaminhe-se a

autoridade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

E o parecer, S.M.J.

Nova Santa B de março 2.016.

eretra
AB

Ang

R ua WalÍÍedo Bittencou Ít Mo?eg 222 - F onetF ax 104 3) 3266-81 0 0 - E-mârt pDDsb@lllU.pl.rlllr - Nova Sa nta Bárba ra - paÍan á
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa

Excelência o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESEIICIAL'

n.' O3/2O16 - SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo

deste processo lici tatório.

Nova Santa Bárbara, 23 /0312016.

Fáblo e e Crontr's
Pregoeir ortaria 15l2Ol5

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, CentÍo,8 43. 3266.8100, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocaçÃo e aouuorcaçÃo
pnecÃo PRESENcIAL N" 0g/2016 - sRP

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março (03) do ano de

dois mil e dezesseis (2OL6l, em meu Gabinete, eu Claudemlr Valérlo,

Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o

procedimento da Licitaçáo Pregão Presenclal n." O3/2O16, destinado ao

registro de preços para eventual contrataçáo de empresa especializada para

prestação de serviços de manutençáo dos pontos de iluminação pública do

Município de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: TERRÂ VERMELHA ILITMINAçÃO PÚBLICA - ME, CNPJ

n'10.701.531/0O01-65, num valor de R$ 37.25O,OO (Trtnta e sete mll
duzentos e clnquenta reals), para que a adjudicaçáo nele procedida produza

seus juridicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

Iegais pertinen tes.

rlo
cipd

c
Pr I

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, CeÍfio, t 43. 3266.E 100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná-El-E-mails-li nsb br - www.nsb.pr.gov.br



Nova Santa Bárbara - PR, 22 de Março de 2016 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: jl3t\Ot6 
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ERRÂÍA

Em virtude de eno de dig aÉo no exfato 10 termo aditivo, Referente ao ContÍalo no 03i2015, Processo de lnexigibilidade n.001i20'15, publicado no Jornal A
Cldade Regional de Comélio Proópio, edição n' 12M, en dala de 2810A2c16.

ONDE SE LÊ:
Valor do Aditivo: R$ 5.999,00 (cinm mil novecentos e noventa e nove reais)

LEIA.SE:
Valor do Aditjvoi R$ 5.990,00 (cinm mil novecentos e noventa íeais)

TER O DE HOflOLOGÂCÃO E ADJUDICACÃO
PREGÃO PRESEI{CIAL tf 03'20í6. SRP

Aos 23 (vinte e três)dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu ClaudemiÍ Valério, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLoGo o procedrmento da LicitaÉo Pr€gão Prosencial n.'03J2016, destinado ao registro de preços para eventual

contrataÉo de empresa especializada para prestaÉo de serviçls de manutenÉo dos pontos de iluminaÉo pública do Município de Nova Santâ Báóara, a favor

da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: TERM VERMELHA ILU INAÇÂo PÚBLICA - ME. CNPJ n'10.701.531/OOO1S5, num vâlor de R$

37.250,00 Orinta e sete mil duzentos e cinquenta Íeais), paÉ que a ad,udicáÉo nele procldida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçoes legais pertjnentes.

ClaudemiÍ Valério
PreÍeito Municipal

ll - Ator do Podor Legi3lílvo
Não há UbI s resente data

Não há publicaçoes paÍa a presente data

Diário OÍicial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara

lll - Publ cldade

Rua: watfredo Bi(ôncourl de Moraes n' 222 - CentÍo
Fon6/Fax: (43) 32664100

Efldl: dieíioofcial@nsb.pr.gov.br - Siter wl/vw nsb.pr-gov br
lvrrvlr.transoârenciaoaíana com.br/doensb

O*,*r" *r-0. por Cer![cado Orgital - Nova Sáúlá
BárbaÍa Prêfeilura Munropal 95561080000160+C
§ERASA- Sua âul€núqdáde é sàrãnndã desdê que vsuãr,zadô
.tr.íi óo 5rt : hb://w.FM*üúú om hÍ/do{nsàl



1i8

Poder

Executivo

IMPREI{sA OFIC]AL -
l,!i n'660, d€ 02 dê ab.il dê 2013.
Rea9ooaával pclâ êdlçâo e
9.,ó,,,(,d,ot hlô,,l.o Moílo PrÚÉnço

-oêcrêto Í{c 008/m11.

De acordo com o procedimento administrativo rnstaurado pelo Município de Nova Santa BáÍbara, objeto do protocllo no 12,/2016, reíerente ao processo

de dispensa de licilaÉo, paÍa Aquisição de iredicamentos lnjeláveis ê lúaterialde EnfeÍmagem, mnÍorme solicitaÉo Íeita pela Secretariâ Municipal de Saúde,

e sendo atendidas as noÍmas legais pertinentes e na Íonna dos arligos 24 e 26 da Lei 8666/93 e posteriores alteraÉes, caracteriza-se a reÍerida dispensa de
llcitaÉ0.

Nova Santa Báóara PR,22J0312016

Claudentu Valéio
PREFEITO MUNICIPAL

- Nova santâ Bárbara, Paraná TsÍçâ+êlre, 22 do Março de 20í6.71

I - Atos do Podar Er.cúivo

AVISO DE LIC
PREGAO PRESENCIAL N'6/2016 - SRP

objeto: Registro de prêços pera êvêntual aquisiÉo dê cascos de botüão e gás de cozinha.

Tipo Menor preço, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min. do dia 0E/0420í6

lnicio do Pregão: oia 08i0,1/2016, às 'l4h00min.

Preço máximo: R$ 25.670,00 (vinte cinco milsêiscentos o setentâ Íeais).

hÍqEfÊiÊ§& lDleISf: poderáo ser obtidas em horário de expediente na PÍefeitura Municipal de Nova Sanlâ Báôara, sito à Rua WalÍredo Bitlencouí de

Moraes no 222, pelo Íone: 43-3266-8100, por Email: licitacáo@nsb.pr.oov.bÍ ou pelo site www.nsb.Dr.oov.br

Nova Santa BáÍbara, 21l03/2016

Fabio Henrique Gomes
Pr€goeiÍo

Poíâria n'0'lí20í5
AVtS0 DE L|CÍTACAO

PREGÃO PRESENCIAL N" 7/2016 - SRP

Objeto: Contrateção dê empresa especializâda em organizaÉo e produçâo de evontos para rêalizaÉo das Íestividades do aniversário do municipio de

Nova Santa Bárbara.

Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos Envelopes Até às 13h30min. do diâ 07/04i2016

lnioo do Pregáo: Dia 07/0,íi2016, às 14h00min.

Preço máximo: R$ 35.000,00 Orinta e cinco mil reais)

ldC@3gÓeslg !Âlile§: poderào ser obtidas em horário de expedienle na PleÍeituÍa Municipal de Nova Santa Bàrbara, sito à Rua Walíredo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo íone: 43-3266-8100, por Email: licitacao{Onsb.DÍ.oov.bI ou pelo site www.nsb.or.oov.br

Nova Santa Bárbara, 21103/2016

Fabio Henriquê Gomês
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbãra
Ruâ: walÍredo Bittencourt de Moíaes n'222 - Cento

Fonê/Far: (43) 3266€100
E-maiI diaioollciâl@nsb.pr.gov.bÍ

'Àiww.nsb.pr.gov.bÍ

Docurenb assr.âdo por Ceirl€ao
D§'tar - Nova Sânla BárbaÉ PÍeíerlura Munrcrpal
955610E0000160 AC SERÂSA- Sua dur€nÍod.de é

8!r.Àtd. r,.rdê qE vsu.lc.do aÍdés do rrê.

L

. -. -.É -F . 
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REGISTRO DE PREçO N.'5/20í6 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENGIAL No 03/2016 - PMNSB

O MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÂRBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Wâlfredo Bittencourt de
Moraes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato
por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. no ,4,039,382-0 SSP-PR, inscrito no CPF sob. o no

563,691 ,409-í O, doravante denominado Órgáo Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N" 8.666 de 21l06i93 e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 0410912009, em íace da classificação das propostas

apresentadas no Pregáo Presencial No 5í/2014 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara,
conforme especificado, oferecido pela empresa TERRA VERIUIELHA ILUMINAçÃO pUeLtcn
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 10.70í.531/0001-65, com

endereço à Rua Maria Bela Marques , '129 A - CEP: 861 30000 - Bairro: Centro, neste ato

representada pelo Sr. ROBERTO POZZOBOM BERTONCINI, inscrito no CPF sob no,

071.675.099-65, RG n" 9.54í.3404 SSP, doravante denominado Detentor 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:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutênção dos pontos de iluminação publica
do Município de Nova Santa Bárbara, coníorme especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital
de Pregão Presencial N'03/2016 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgão

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

quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitação específica para contratação 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, reafirmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BiírbarÀ Pa.aná -
u,ww. nsb.Dtjof,br

1N,
\,

\

ITENS
totat-
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001

1 5722

ilumina âo blica

Prestação de serviços de
manutençâo dos pontos de

PONTO 500,00 4,50 37.250,00
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas deconentes desta Licitaçáo correrão por conta da seguinte dotaçáo orçamentária

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE OOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mesês, a contar da assinatura
do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração
Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do
Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a contratar os serviços referido na Cláusula
segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra
licitação quando.iulgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie
às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administrâção:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu

registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditóno e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

fortuitos ou de força maior;

DOTAÇÔES
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720 los.oor. r s. r zz.or oo zor o 0 13.3 90.39.oo.oo Do Exercício
730 los.oor.rs.rzz.oroo.zoto 504 la.s.so.es.oo oo Do Exercício
1010 los.oor .zs.zsz.o r so.zor r 0 ls.s.go.sg.oo.oo Do Exercícro
1020 los.oot.zs. zsz.or ao.zor r 507 ls.s.go.gs.oo.oo Do ExercÍcio
1030 los.oot .zs.t sz.o'rzo.zot t 512 13.3.90.39.00.00 Do Exerc[cio
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- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos Íornecedores
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 reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado:
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do
cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉflMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
A empresa vencedora obrigar-se-á a: Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com
as especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada. Manter-se regular
(documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Corrigir
ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da contratação que se verificarem
defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em desacordo com as
especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à execução do objeto, tais
como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da execução do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor
deverá substituíJo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou

reparos sem ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a

comunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgâo
Gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICíPIO

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 da execução os serviços, apresentado pela

licitante vencedora;
- rejeitar os serviços prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas
pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,

de seu ANEXO l.
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CLÁUSULA NONA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de reparo deverão ser executados com um intervalo máximo de 20 (vinte) dias ou
através de solicitação da contratante sempre que houver um mínimo de 15 pontos necessitando
de manutenção.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS

A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mãode-obra utilizada para a

execução dos serviços, objeto deste contrato, são de primeira qualidade e atendem às
especificações aqui estabelecidas e também o disposto no aft. 1245 do Código Civil;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea'b', do dispositivo legal supracitado. A
assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o
recebimento da mesma pelo Orgáo Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à

conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos serviços, relatórios ou outros documentos
que se fizer necessário.

CLAUSULA DECIiNA SEGUNDA - DO PAGAi,IENTO
Em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da Certidão Negativa de Debitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará

a regularização por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo ptazo paÂ 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
Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora,
previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n' 5112014 - PMNSB. Nenhum pagamento

será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira,

sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CLÁUSULA DÉCIi'A TERCEIRA - DAS CONOICOES GERÂIS A SEREiN ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Utilizar materiais de boa qualidade para prestação dos serviços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, de acordo com as especificações
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao

Código de Defesa do Consumidor quanto às condiçóes dos materiais utilizados;

O Detentor da Ata ficará obrigado a:

- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
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- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - DAs sANÇóEs AoMrNrsrRATrvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para

registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da
Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n" 04í12009, ao critério da
Administração.
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,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator.

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, ate que seja promovida a reabilitação perante a

autoridade que aplicou a penalidade;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimaçáo do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso Íortuito ou

motivo de força maior.
O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes 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 acanetar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sançóes:

o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do í.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia 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 aos serviços não realizado pela detentora da Ata,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados
oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à

Administração Pública, poÍ pÍazo de até 05 (cinco) anos;

N'\
.l
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Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.
A aplicação das sançôes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administraçáo.
As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançôes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves,
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes,
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçóes 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.

cLÁusuLA DÉctMA QUTNTA - DAS D|SPOS|çOES FTNA|S

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 03/20í6 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçóes constantes das Leis no 1O52O|2OO2,

Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de
modo inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e se for o
caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, Íeconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se venficarem vícios,
defeitos ou inconeçôes resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.
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Nova Santa Bárbara, 2410312016

Prefeito Mu

R

Competente

n 382-0 SSP/PR

m Bertoncini

Tena Vermelha lluminação Publica Ltda - Me

CNPJ: 1 0.701,531/0001-65

Beneílciária da Ata

R
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) mârço (03) <l,o ano de úis mÍ €
Jeudeíú \âlério. PÍef€jb l,túidpel.
HOMOLOGO o píoc.d-rn6íío ds

Jôslinâdo âo rêgietro d€ prsço6 pârâ
lizâdâ paÍE FasráÉo ée s6rYt (B do
nHrca do Munilpio de tlove SanE
Énlou meíE píopo5ts. s6írdo êlâi
(o PÚBLICA _ 

'IE, 
CNPJ

|7.250.00 (trifle € sôtê rní d\E6íb6
lÉo n€b p.ocêdita prEdLtrâ rãE

ês as píqscíiFes l€g6ls pêíiEnlês.
Í!Íoito f,untclpal

RATO DA ATA DE REGISTRO OE
:NTE AO PREGiO ÉBESETCTAI-
PITNSB

v09r2016.
)O ASFALTO DISTRIBUIDORA,
FALTO LTDA CNPJ sob n..

I Glêbe Pebm&rb lúaialvâ - CEP:

ÇosRÉGrSÍFADOS ÍTElts

lÔÚr ,tz FOÍiIO 0.o trí 3r:a!,,

ÍIrÍÀ ÍrrÉ0!,

E'l!
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Prefeitura Municipal de I
Nova Santa Bárbara - PR I

E. TRATO Z' TERUO DE AOfi NO
Rálêrente ão Conúar,o n'00í2016 do Prrs!âçâo dê Sâíyi{rs.
RÉF.: Dip.ÍE d6 Liírtâçáo N'xr2016,
PÂRTES: Munk:Ei, dê tl(Arà Saí{â Bâôâ.ã, p€s.soa juÍidr€3 do d'retb publE

inr€ma in§.Ílã no CNPJ .ob o n' 95-561 .08S0001 60, com sed€ âdminisl,râliva
rú Ruâ yâlíÍtdo Bii€ncouí d€ Moíáâ3, 222, nestê âlo íepre6enlado pêlo Sênhoí
Prêíoilo Munidp'dr Cbudêmn Vaéíb. FÍt dor dâ cédlJE d. klerúdsdo R.G. n'
4-039.:la2{ SSPIPR CPF n' 563.691.40$10 . a êín9Íêsâ CONSTRUTORA
BÉIEL - elRELI - ME, com sêd€ à Rua Caqueira C€sâr. n' .14, Zonâ 4 , MaÍingá,
PR. CEP E7.0llL19O, i.rs.Ílta no CNPJ sob o n'. 05.256.m8/0001-66, nest6 âlo
rêpr6sêrlbdo poÍ oliída Jo5s{e $o'aín€nto

OBJETO: Pí.stafáo d6 s€Íviço6 p6rê elaboraçào de píojelos dê ongeÍharia.
PRÂzo DE vtcÊNcta Mais 30 (lrinb) diâ6, ou sêra, âré 2l n7no16.
SECAET RIA Sê(Íetsíia de ObÍas. do TíBbalho e GsÍação da EmpÍogos.
Ri:SPONSÀVEL JURIoICO: Ârgelirá Olivgira l,lsítiílç Peíeira. OA&PR n'

488Íl.
oÂTÂ DEr§SINATURÂ OO TERMO DE ADlTlvo: 28/062016.

TERITo oE HoMoLoGAçÃo
PREGÀo PRESEICIAL T{.I8,i:m16 . sRP

&§ 2E (yiltâ e oüo) úas do mês dê Iíú|o (m) do âno de «)is mü e dozeqseis
(2016). em m€u Gâl,inel€, eu Cla'rd€mn valéÍro. Pl€lailo Munjcipá|, no u.o t€
mnhas euibuÇües legãh, HOMOLOGO o pocsdimênlo da UcilaÉo Pregáo
ft€ssnciar n-' 'r8l2o1ô, d.stinado ao.egrtrD d€ preçls pâÊ evenual áquliç5o
dê màGrâis dG limpêza. higioie p€ssoal s ouúo§, â ÍavoÍ das €mp.ês€s quê
âpíêseítarám msÍloíÊs píop6tâs. s€ndo dasr 

^IÀCÂDO 
MÂRING/{ INOUSTRIA

É COMERCIO DEÂLIMENTOS LTDÂ. CNPJ n' 72.272- 149rc001.30, no vôlor d6
Rli 111-,17:1,10 (c€do e onze mI, quaúo.Éntos € s€tanüa o quátE ÍEais € dez
c6nlavo!), O'MILLE INOUSÍRlÂE COM. OE PROOLtTOSAIIMENTICIOS LTDÀ
CNPJ n' 12.148.0m/0001.12, no varor d€ RS 123.364,36 (cênto s vintê üês ÍÍU,
ú€zenios e s€sslnla e quâúo rôas 6 hnlâ 6 sêrs csnLâvos), c.F.(. LlclTAÇÔES.
CNPJ n'20.793.682/0m1{5, novaloÍ de RS28.396,8a (vinre s oilo mil, úÊzenlos
e novenl. ê Eêis rêâis . oilênl.a e quaEo ceílavos). Alm DISTRIBUIDORA DE
PROOUTOS DE LIMPEZALTDA-ME, CNPJ n' 0ô.836.350/000 1i2, no valor d€
RS 54.370.60 (cinquéniã e qualío d, lÍezentos ê sêtênlâ íeâis e sê§sêíla
csnLavos), CAMPOS & GÂVALTDA - ME, CNPJ n' 75.652.30í0001€7, no varor
dê R9 42.ô81,80 (quar€nlã e dois mil. s€rs.ênlos s dlenta ê uír reârs € oitonta
centavos). MARCOS DE SOUZ Ât],lEto^ COMERCIAL - ME. CNPJ n'
09 6e1.6 i 7rcO01$6, no val,or ds Rt 91 .1 I7.06 {no!€nta e um mil, cento e oitêÍ'La
ê 3G{e rêaisê sêis cêntâvos), CASA OA LIMPEZA IBIPOFÁ LÍOA ME. CNPJ n'
10.769.969m01-56, no valorde RS 95235.58 (novenb 6 cinco mil. duzenlos e
úinta ê cinco íêais e ciírqu.Àüa ê dlo ceí'tavos), CvB CONSÍANSKI E C lA LTDÂ-
ME. CNPJ n'í7.394.51:v00ol-27. no valoÍ de R3 a0.048,80 (quârônla mil.
quaÍenlà e oi{o rEâs o oilanl c€ílavo§), pa.d que â adMi.áçào ne!ê proc€cij:
produzâ sâus juridicos e l€gais sÍeitos.

Oâr clan(,â aG inlar€s!.dos, otseados as !úes6iça€s lê9. is p€.tirÉnt€s.
Clàudemk Velá.lo - Protêlto [tunicipâl

pr,.isLrcâgÃo rRUEsrRÂL ExrMTo oaÁ!aoE RÉcrsÍRo DE pREço
N,'í20I6- PTI{S8 REFEREI{IEAO PREGÂO PRESEIICIÀL Nà 3A016 -

PttN:ia
OBJETO - ContrâLaçào & empíâsá es9ecializêdã párê prestaÉo dê s€íviços

dê maôutençâo dG ponlos d€ ilúminação Éblicã do Municlpio de tlovâ Santa
Bâbârâ.

VÂrlOAOÉ OAATA: D€ 2410 tn016 à23n3n017 -

BENEFtctARtÂ oaÀTA: TERRÂ vERMELtTÂ tLUMtNAÇÃo puBLtcA LÍ r)À.
ME. CNPJ sobnô. 10.701.531rc001-65

RESPONSÀVÉL JURIDTCOj Ángelirã OIvê:rs líârrin§ PêíEira, OAB-PF n'
,18857.

ESPEcIÉICAÇÂO oO OaJÊTO E PREÇoS REGISIR^DoS

o

r
l

t
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Nova Santa Bárbara - PR, 28 de Junho de 2016 - Diário Oficial Eletrônico - E dição:77E/2016 -l2l

ÍER O DE HO OLOGACÃO
pnrotrõIEEEEIõE n-iããõiã. snp

Aos 28 (ünte e dto) dias do mês d€ junho (06) do ano de dois mil s dezesseis (2O16), em meu Gabinele, eu Claudsmir Valárlo, PreÍeito Municipal, no uso de
minhes atibulÉss legais, H0 OLOGO o procedimento da LicíâÉo Progáo PÍ$snclal n.' 16/20í6, destjnado ao registÍo de preços para eventual aquisição de materiais de
limpeza, higiene Pssoal 6 oufos, a hvor das empresas que apresenlaran monoÍEs popctas, sendo elas: ATACADO ARINGA INDUSTRIA E COIIERCIO DE
ALI EI{TOS LÍDÀ CNPJ Ít" 72.272.1491cf,[1.3f. no valoÍ de Rl 1íífia,10 (cento s onze mil, quatocsntos e setenla e quatÍo íeais e dez cenlavos), D'lIlttE INoUSTRIÂ
E CO . DE PRooUÍOS AL EIIÍ|C|OS LTDÀ CNPJ n'12.148.000/0001.12, novalorde RS í23.36it,36 (cento € úntE bês mil, trezentos esessentae quatro reais e tinta e
seis centavos), C.F.K LICÍrAçoES, CNPJ n' 20,793.8820001{5, no valoÍ de Rl 28.396,8i1 (vinte e oito mil, lÍezenlos e noventa e seis Í€ais € oitenta e quaúo centavos),
AWR DISTRtsU|DORÂ DE PRODUÍOS DE LI PEZÂ LTDA - E, CNPJ n' 08.836.350/0001{2. no valoÍ de Rl í.370,60 (cinquenta ê quafo mil, hezentos e setenta reais
e sess€nta cenlavos). CA}|POS & GAVA LIDA - E. CNPJ n" 75.652.305/0001-ST, no valor de Rl {2.681,E0 (quarenla e dois mil, seiscsntos e oitenta e um íeais e citenla
centavos), iIARCOS DE SOUZA AL EIDA COHERCI L-ME, CNPJ n" 09.664.617/000'1$6, no valor de Rl91.í87,06 (noventa e um mil, cento e oitenta e sete reais e seis
cenlavos), CASA DA LI PEZA IBPORÁ LTDÀ E, CNPJ n' 10.769.989/0001-56, no valor de Rt 95235,58 (noventa e cinco mil, duzentos 6 trinta e cinco reais o cinquenlâ
e oito csntavos), CVB CONSÍAfiSKl E CIA LTD - IE, CNPJ n" 17.394.5'13/000'l -27, no valor de Ri ,10.048,80 (quarenta mil, quarenta ê oito reais e dtenta centavos), pard
que a adjudicaÉo nde píocsdida pÍodEâ seus juridicos e legais eÍeitos.

Dar cjéncia aos intêrEssâdos, observados as prEscÍições legais pedjnentos.

Claudomlr Valório
PreÍeito Municipal

REFENE TE AO PREGAO PRESEIICIAL N'3':1016 - PIINSB

OBJETo - ConbataÉo ds emprssâ slpecialLada para pÍsstaÉo ds serviço! de manutenção dos pontos do iluminação públici do Munichio de Nova Santa

,.(rban'

í,úIDADE DA ATA: De 21J03n0í6 à 23/03n017.
BENEFTCúR|A DA AT : TERRA VERflELHA I-UH|NAçÃO PUBLICA LTDA. E, CNPJ sob n.. 10.70í.53í/0001{s
RESPONSÁ\rEL JURÍDICO: Angolita Oliveila Maíins Percira, OAB+R n' 48857.

ESPECIF DO OUEÍO E P REGISTRADOS

ITENS

MPF!
Loto 001 1 5722. lPreshÉo de sêrvips de manutençáo dos pontqs de iluminaÉo publica PONTO 500,00 74,50 37.250,00

TOTAL 37.250,00

Não há

Não há publicâÉÊs pare e prBsente data

Diário OÍlcial Elêtrônico do Munlcípio de Nova Santa Báôara
Oo@hênio asjnado por C€íif@do Ogld - Noya Santa
aáft6É PÉÍ.ihE Muôldpal 9556108000018HC

Ru.:w6tÍÍêdo Eltlêncourt do Moraes n' 222 - cêntÍo
FondFax: (43) 3266€100

E<nall: diartooficiel@nsb.pr.gov.bí - Sit.: w*w.nsb.pr.gov.br Su. rit€nídd.dq ..Íl'tl4r dg4
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r publioa (1 puaucaiio ÍFlrÊsrRÂL ExruÍo!^ /rír.

' ,t*'EffiGt'tFiltorFIiDra-"ItE .tl4!À§l RÉ:FEíÉIlÍ^q pÊEcÀo pREsÉNêur N. ir2or6 - prliÉB
OBJETO - Conlr.6éo de &r9.É!à espctalraor pera eoirrç." o" 

"e',,iroc 
oc 9: fu

hatisd§ào óG pond d. k Úl;aão püjb do Muiilriod. f,tó!á sâÍ'E Bj,b!rê. !44-s
vÀrtoaDloA T,ÚD.a4loi/2o16à',!.ri3t2o1t !!al8t?. BENúcUsÀ oe Ãre,-reiiú vrÀús'úá [uMlN çÀo ÍuBUcÂ LmÀ - ME, il?;
CNPJ lob n'. 10.701.Í)1,0001{5
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RESPONSÁVEL JURIOICO: AiE€E!ã OtvoiE Mâírh! Pc!râ. OÀB+R í' a88,
ESPECTflCâÇIO D.O OBJETO E PREÇOS REGTSTRÀOOS

/\ nevoceÇÃo DE pRocEssouctr rônto .)
if Rel. PreoáoPrcrârderN'2712016 -.

Oianlê .b Parú.r il,Idio. o PÍêÍãt9 Msicip.l d€ Novs Sâítâ Brftrà, no u.o d€
suâs aÚtbqiçóâr l€gd.I €m Pela Fêr.nlê d€!.núrü . Évq5çáo ô Pr!.o.lli€.ío
U6tóíb. nâ hodllidâd. Prr!áo PrGsicl! n . 027/201ô, q!r. ôjêtivã a AqlÁrí5 d.
materhis . E dicâíÉnlo! p6râ o Anüiáró.lo ds Curarivo! !t6 L€sóo§ Ulcêíâ(!á! (,.
Ldas âs Eüokrgiâ! (LUIE). ôo. lrmos dá lesÉlá{io om vlgd . do 9o<ls d€ autotuüêlâ
qu6 .sÉ sulena e 

^dm6BlÍtêo, 
rc .íigo ,19 dâ L6i n.r E.660/43.

Teido pôr tundârmnlo rôãÍ.o irlápBto o vlen b wtlár lr.nsto.r'os e úlvlda!
$iâ4lo à íêeubndâd. ô co.trm., delêíÍúno â Evogáçlo di, pío6dih.nto, o qu.l
dsmá*rct íoopqluMo 16.

Cúnprâ-se iá h.Íiâ dâ lqidáÉo m v,gd. puulqc!€ pe conh€íiÍn€r'), â
p.osenlêdêd§áo NovâS lâ BáÍbrá, 17 de ágGb d€ 2.016.

' CL'rí.61í v.lárlo . P..Í.lto xunlclprl

Prefeitura Mun icipal .de

Santa Cecília do Pavão - PR
AI'ITWO DEPRÂZO CONIRÂÍO N', I2T2O,I5

NEnG|BIUOÀOE tt 005I20t5
CoNTRATANÍE. MUNrdplo SANTAcEclLl^ oo pavÁo
CONTRATAOO:COPELTELE OMUN'CAÇôES 9Â
FICA PRORROGAOO POÂ-I2 {OOZE úESES) APÁRTIR OE 26ru9/20T6 AÉ

26tugno1f
ooTÀÇÁo oRÇÁMENÍÁRUú àúelárÉ Munk par d€ÁdnnGr.àeo
$,m1 Divl§áoÂdmhlrúarivã
04.1232-OO23S€M9o.Púb[.o6OÍêrEdos
04.122.0023.2005 Mânulonéoda Unidâd6AdÍrinblêtivâ
339G904000 02r 4 O.úos S.Eiço! Pêssoâ JuÍÍdicá
REPRESENÍArfÍE S: Joú Sd!D J@ríi.o, W'3Ly d. Sou. CaNalho
oÂTA 231092016.,ü

RESOL{|GIO CIÀS/SCP - N.. 011nor6
Sfiürla' Oispóá soôír r 4íttvâ(áo rL p.Él3(lo Coíuâs do P,§o PãEEi§ê d.

Âsc'rlà(ú Sodel - PP^S t.r.ÍsrsnlÉ e p.rLao rrâ Jâ âi.o â ii,üD ó€ ml6 e
iuslifeliE do não ulo ô Éojso 6tô p6rLdo. dá oJi..r p.úiLfti.s.

O C!@IID Mhrjpâl de A§!&§xir §iÍl d. Sdl! Cô<jü. @ Pevào - CMAS. no

'/so 
d€ 3!rs srrlbulçür! $J. [ro coítLÍê o Lâi MLúricip6l n., 142/96.!e 11/o3l19s6,

crcg.da p.lo dilpo.ilho da Lái MMKtÉ n.' 56ô óo 30 d. !3Lmbl! do 2009 coín bno
em @a BdaÉo Fr. Lái Muni.ipàl n.'590 do 19 ds ílab de 20 10.

CONSIOERANDO â ó.lib€íâÉo dâ !{êúnã EãlizE 16 àm rêuniiío do CMÂ§ Do di. 23
dss.te b.ods2016: RESOLVE.

Àí. 1'. Ápldd nLgElÉntr. ô !€m Í.3sâlvâ. € p.!it (Jo o€ Contá! dc Pi.o
PârárÉêís rb &lr.tôftü So.là) - PPAS I lslEr€.tD. ao p..l(e dê janoÍo 5 junho do
20{ô ê ju§lrltcrwi óo ôâo uso dslÉjE É1. Frlodo, t€n(b ú vist o dulo d.
s.S srillontÁ..n c!.rL Fltoíê.ta do's sêMçú loí.rn irlo Élriei â Sdiç! d€
PÍoleÉo sod, E.p6.r hr.iral a addês.ênt. d crrnp.n6ílro (b trE<Ea! sódo
6dEwas d. Lb.ídÍ. r§slstib - LÀ OE Piorêfdo d. S.rvrço â CdÍx,írildê - PSC,
Sêru!ço (b PEl.çáo Sod.l E!p&! pârà p.rso.s (Dín d6Íd&r.à, irc.s 6 lns
ÍámiEas e apriN.írôtrio dã gê.Elo- 03 siço. p.og6to. lb.m rsali2á.b, Frm 6
íÊpâEg Íd âêm dô qu. h.vÉ sido PrEEIE lo, assih .ctlrulaxlo c sâkb. No
s.gundo m.ínêírÍo dêp.írtlâmor do prÉ€§ licíárÀD, ..do qs o 9.ocêsso.itâ.,o
dêmrldâ c pra:o! n c..sârtcs e legãk, O.!l! lúru fÉ,E lhFdido. dâ tàtêr
quâlqs lipo d! inv..limnlo @m Bre Edrso.

Àn- 2'. Esl,r FGlolufáo .nlrá m vito. nã dâ16 dê sqá poblicâÉo, es(aí.b ÉvcEada!
a6 dÉpo.;i9õê! 6m dErio. REGISTRE - SE E PUBLIOUE - SE

sama C.clliâ do PãvÉo, ?3 d,. sêlêmt o d! 20 16.
Crü1.1. AD.ftld. .h Soua P.(lr - Pr..ld.nt do CltÁrs
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PREFBTURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1!í|
ESTADO DO PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO _ REGISTRO DE PREçOS

( ) ELETRÔN|CO CdPRESENGIAL

N' À t ?otl,

Rua walfiedo Bittencourt dc Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa

BárbarÀ PaÍaná- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.bÍ - www.nsb.or.sov.br

NO ESPECTFTCAÇÃO DOC oBs.
1 Capa do processo OR
2 Ofício da secretaria solicitando aí
3 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) O«
4 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotação) bK
5 Licitaçâo ao Jurídico (Pedido de Parecer) Dt<
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) {^rK
7 futorização do Prefeito para abertura OK
I Portaria nomeaçáo da Comissão de Licitação/ Portaria

nomeaÇão da Comissão de Pregão
oK

9 Resumo do Edital ot(
10 Parecer Jurídico (Edital) o«
11 Edital completo oK
12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

OK

13 Publicaçâo Mural de Licitação (TCE) q(
14 Documentos de Credenciamento D(
15 Propostas de PreÇo a(
16 Documentos de habilitação tt(
17 Ata de abertura e julgamento a(
í8 Proposta final das empresas vencedoras oí
19 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitação) ot(
20 Parecer Jurídico (Julgamento) OK
21 LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇão) ÕK
22 HomologaÉo do Prefeito ot1.

23 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico) o(

24 Ata de Registro de PreÇos o(
25 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

Regional/ Diário Oficial do Município) oK
26 Se houver aditivo

26.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
27 Se o adiüvo for de preço:

27.1 LicitaÇáo à Contabilidade (Pedido de dotação)
27.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão)
28 Termo aditivo
29 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/

Diário Oflcial do Município)


