
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 001

ffiESmSeEAlLm@
Processo A,dministrativo n." 01 A/201 s

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óteo diese! S10 e arla
321.

VALOR MAXIMO: R$ 368.490,00 (trezentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e noventa reais).

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes, 222, TeleÍone - 43.326&8100 - c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001{0

E-mail: licitacao@nsir.rrr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraú
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2015 02.4ú .04. 122.0030. 2003
2015 JJU 03.001 .04. I 22.007 0.2C07
2015 510 04.001.06. 1 81.0090.2009 0
2015 65ü 05.001 .1 5.122.0100.20í 1 0
2015 obu 05.00"t. 1 5. 1 22.01 00.201 1 504
2015 6BC 511
2015 05.001 . 1 5. 122.0100.201 1 Eí"

2015 1290 05. 003. 20. 608. 021 0.2421
2015 147C c6.002. í 2. 361.0240.2C24
2015 06.002. 1 2.361 .0240.2C24
2015 104
201s 1500 06.002. 1 2.361.0244.2024 147

20í 5 1510 06.002. 1 2.361 .0244,2424 114

2015 1520 c6.002. 1 2. 361.0240.2024 117
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2015 I ala' 06.003. 1 2. 361.0280.2428 102
2015 ))nã 07 .001.27 .812.0320 _2432
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08.001.1 0.30í.0340.20342015

2015 z.ic) 08.001.10.301.0340.20u 324
2015 237C 08.001.10.301.0344.2034

2640 ÁQÉ,

2015 2650 c8.002. 1 0.30 1 .037 0.2437 496

2015 08.002. 1 0.304.0390.2039 49i
2015
2015 3280 0

DATA DA ABERTURA:. Dia 1610412015, às i4:00 horas.
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DE: SECRETARIA DE OBRAS

CORRESPONDÊNCh INTERNA

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO

4oL.\1
.5?
t-fr

Data
't910312015

ASSUNTO: SOLIGITAçAO DE COÍúPRA DE COÍ'TBUSTIVEL.

No021/2015

A presente tem a finalidade solicitar a Vossa Senhoria a compra de

combustível para os Departamentos: Assistência Social, Educação, Conselho Tutelar,

Secretaria de obras trabalho e geração de emprego, secretaria da administração e Saúde.

Departamento Gasolina (Lts) Diesel (Lts) Diesel Sí0 (Lts) Arla 32 (Lts)

Conselho Tutelar 1800,0

Educação 4200,0 18000,0 3000,0 í 00,0

Gabinete 4000,0

SSPI 7000,0

SSPE 4000,0 40.000,0 12000,0 500,0

Saúde 15000,0 7.500,0 6000,0 200,0

Assistência Social 3000,0

Total 39000,0 65500,0 21000,0 800,0

Sendo o que apresenta para o momênto

)

I

'-a,fiifr^hitf*
Joáo --\Bo.totti Marta1..S. Rezende SimoniAp Braz de lima os Femanda Baldini

ÁRlo

Recebido por: /z,"zts
Nome ra Data
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19/03/2015

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pelas Secretarias Municipais, solicitando a contratação de empresa para
fornecimento de combustÍvel, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel 510 e arla
32), para manutenção da frota municipal, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

o
pai

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

Nova Santa Bárbara, Paraná

NOVA SANTA BARBARA
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RAZÃO SOCIAL: dsrr^o"^ds t ior.
ENDEREÇO:

CNPJ: 5 38 5
Yt

CONTATO. R dq-

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: co rn pras@nsb. pr. gov. br

.1--

cwl 3)G6.Jrí -J 6

,,COTAÇÃO DE PREÇO"

COMBUST|VEL PARA VEíCULOS DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMTNTSTRAÇÃO pÚgLrCa MUNTCTPAL

Carimbo ccnr CNPJ:

Assinatura:

Data: À a /o: ll S

1-o-=&13#âorooTou
ã.TYIDP c€sAR LÂrlí!{

k.fl:,$;,iíi;r,,r.á

r\

- -/ /lztZ L/ á4r'"2-

OBS: Aguardamos o retorno,

Item Unidade Quantidade Valor
unitário (R$)

Valor total
(R$)

1 GASOLINA LITROS 39000,0 3.23
2 DIESEL LITROS 65500,0 a+â
3 t]IESEL S1O LITROS 21 000.0 e.zb
4 ARLA 32 LITROS 800,0 'í 9.oo -D 2c Llírn<

possÍvel, em 03 dias.

&oumÍ
-á hi

§

Nome do

I

Z.
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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

CONTATO:

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: compras@nsb.pr.gov.br

tu: /,r

..COTAÇÃO DE PREçO"

COMBUSTiVEL PARA VEíCULOS DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMTNTSTRAÇÃO pÚAlrCa MUNTCTPAL

Carimbo com CNPJ: 10.212.119t000í€1
AUTO POSTO IATE II

Av Walter Guínaães da Cosh,41

TREVO CEP S.2I5OOM

Nova Santa Barbara -paaná
Assinatura:

Data: 30-03- t5.

1 GASOLINA . LTTROS 39000,0
A)L )â,unat

2 DIESEL LITROS 65500,0 :) }J. t 78'0rso"
J DIESEL S1O LITROS 21000,0
4 ARLA 32 LITROS 800,0

OBS: Aguardamos o retorno, se possível, em 03 dias.

I

ENDEREÇO:

\

:i____-___---/

Item Nome do
produto/serviÇo

Unidade
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Você estií em » Por Municipio » Posto oor Município » Últimâs Coletas » Mensal - Resumo II » Municípío »

SÍntese dos Preços Praticados - PARANA

RESUMO II- Gasolina Rl8/l

ôcsni

Almirante
Tamandare
Apucarana
Arapongas
Araucaria
Assis
Chateaubriand
Cambe
Campo Largo
Campo
Mourao
Cascavel
Casho
Cianorte

ç- Colombo
Comelio
Procopio
Curitiba
Foz do Iguacu
Francisco
Beltrao
Guarapuava
Laranjeiras do
Sul
Londrina
Marechal
Candido
Rondon
Maringa
Paranagua
Paranavai
Pato Branco
Piúais
Ponta Grossa
Santo Antonio
da Platina

Período:2015-Março

município i*lrtfri:: fl'..f;

DADOS MUNICÍPIO
Preço ao Consumidor

dcwio prcço prcço mtrgcm
pedrão mínimo máximo média

0,038 3,189 3,290 0,388

0,046 3,199 3,399 0,414
0,069 3,199 3,499 0,474
0,061 3,149 3,399 0,419

0,049 3,270 3,499 0,467

0,098 3,099 3,499 0,329
0,106 2,999 3,399 0,409

0,101 3,190 3,599 0,506

0,052 3,190 3,399 0,406
0,096 3,349 3,690 0,497
0,080 3,299 3,599
0,072 3,059 3,350 0,336

0,106 3,240 3,549 0,524

0,078 2,969 3,399 0,352
0,102 3,02s 3,369 0,374

0,088 3,180 3,480 0A7t

0,092 3,170 3,s99 0,505

0,049 3,340 3,540

0,045 3,199 3,499 0A24

Preço Distribuidora
dewio prcço pr€ço
padrão mínimo máximo

0,071 2,797 2,988

0,049 2,883 3,003
0,059 2,777 2,9s6
0,048 2,750 2,904

0,067 2:790 3,020

0,065 2,790 2,993
0,076 2,760 3,042

0,029 2,825 2.87s

0,041 2,845 2,989
0,069 2,860 3,042

20

56
54
40

52

44
44

59

[2
40
5'7

75

40

380
8l

58

52

3l

168

100
72
56
6l
44
84

36

3,266

3,357
3,361
3,262

3,402

3,247
3,319

3,348

3,340
3,463
3A6t
3,215

3,438

3,224
3,286

3,346

3,37t

3,413

3,378

3,386
3,326
3,444
3,36t
3,2t2
3,335

3,366

prcço
médio

2,878

2,943
2,887
2,844

2,93s

2,918
2,911

2,842

2,931
2,966

2,879

2,9t4

2,872
2,9Ú

2,875

2,867

2,952
2,9t3
2,996
2,896
2,908
2,885

2,958

0,050

0,077

0,067
0,024

0,098

0,0s4

2,780

2,799

2,500
2,876

2,740

2,7E0

2,988

3,028

, 00í)

2,963

3,050

2,940

3,062
3,010
3,076
3,051
2,970
2,984

2,997

2,954 0,045 2,845 3,022

31 3,402 0,057 3,300 3,499 0,502 2,900 0,000 z,soo 2,900

0,088
0,10t
0,0s2
0,060
0,092
0,075

0,052

2,999
3,049
3,290
3,250
2,999
3,179

3,250

3,499
3í90
3A99
3,440
3,299
3A99

3,399

0,434
0,413
0,,148
0,465
0,304
0,450

0í08

0,061
0,048
0,057
0,099
0,058
0,056

0,032

2,790
? e1<

2,930
2,740
2,76s
2,750

2,902

BpJl6í$rw. p.gcÂí.bí/f ecoEcneswo_MerBd_1,,trrÍcifio.asp
1n



31,82015

Sao Jose dos
Pinhais
Toledo
Umuarama
Uniao da
Vitoria

64

96
77

40

3,222

3,412
3,392

3,372

rly,yr.ap.gicÀr.klpíecotsclR€surlo_MeÍsd_M rÍicjtÍo.esp

0,055 3,099 3,299 0,349 2,813

0,047 3,290 3,499 0,477 2,935
0,063 3,140 3,490 0!76 2,9t7

0,086 3,198 3!99 0,38t 2,990

0,057 2,740

0,062 2,760 3,083
0.070 2.740 3.020

0,022 2,939 3,020

Data de Emissão : 3f/03/2015

2,es0 0 ?

Site melhor visualizado com o Microsoft Intemet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistem4 entre em contato com o

Crntro dc Rllaçõcs com o Corsumidor dr ANP-Tclcfonc 0E00 -970 0261

É autorizada a reprodução totat ou parcial dos dados publicados nesta págin4 mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis

tüp/www.arp.gor.tr1lrecof c.Resuno_MeÍBd_fj !Íici[tio.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR
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Relatório de Cotação: Cotação Rápida 2

ITE M

l) GASOLINA CúMUtu1

2) ÓLEO DIESEL Sli

:*1*::
4) óLEo DTESEL cü"iJtM

PR EÇOS VALOR UNIT (PÚBLICO)

Rs 298

RS 2,4;

HS 2,60

Ês 2.80

Detalhamento dos Preços Públicos

QUANTIDAOE

39.0C0 Lilrcs

:il Jü! !,ir.3

80, Litros

65 5C0 Lirros

Valor Global:

TOTAL

RS ]] 6 22C.a0

Ês :, 8;'.t..i

RS ? C3ú.00

ÂS 183 40rl 00

Rs 353.570,00

RS 2,98Item 'l: GASOLINA CoN.4UM

Quantidade

39.000 Litros

Descrição

GASOLTNACOMUM. NON,]E GASOLINA CO]"/8I.,]STIVEL V'ICULO

CN PJ

o5.340.63S/000 1 
,30

ll 8,i5 2qjl00Cr 35

oo.6a412AOAAr9-!

Razão Social do Fornecedor

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA El\IPRESÂRIAL |TDA. EPP

FIX ADMLNTSTRÁDORA Da !,AR-JaS Da Ciat,l iO E SaÊ\'ICOS LI )

Preço Público 1: Média das 3 Melhores Propostôs Finais

urqao VINISTÉRIo DA JUSTIÇA

leparlarrÊnlo ie ?oi:c,a FedeÍal

Superinlendência Beqional do Parêná

ContrataÇão dâ empresa especializadê na prestâÇãode reív Ços de

gerenciêmento de frota, em sistema info:matizado, visando abasteomento de

velcillos em uso na SupeÍirtendencia de Políc;3 Federaldo Pa.aná e Delegaoas

descentralizadas..

0bjeto

Descrição: GASOLINA COMUM GÀSOLINA COMUM N0ME GASOLItlA - COMBUSTIVEL

VEICULO

Pregão

Modalidade

SRP

ldentificação

Lote/ltem

Adjudicação

llomologação

Fonte

Quantidade

Unidade

UF

0bservação

R$ 2,98

10/02/'2015 09:37

lrÍe!:c Eletrônico

NÁL.

N'Pre!ãor12015 / UÂSG 200J64

l/l

10,/02,12015 r 6:00

l0/02/201517:01

.',,*\.r.ao'nprasgoverr:Te:ta 5 qlr. 
-1:

4tú 0c0

Lt]ROS

-Valor-dâ 
Proposta Final

RS:.93

Ês:.i:

RS2 r?TRI./ALE ADMINISTRACAO iÍ5A

Fonte: http://compÍasgovemamentais.gov-bí

il

3

1/3



Quantidade

21.000 Lhros

DescÍição

PrÊço Público_l :lvtédis !a! 3 Melhores Protqsts IllEil-
ÓTgáO: MINBTÉRIO DA AGRICULTUÂA. PECUÁFIA E ABASTECIMENÍO

Empresa BÍasileira de Pesquisâ Agropecráia

ce{.o Nãcionalde Pesquisâ de Soja

Objeto: iornecimento de combuslÍveis paÍa fÍola de veicuios da Embrapa Soia, em

aondrinâ/P8..

D€scrição: ÓLEO DIESEL - Óleo diesêl 51O

Observação

PÍegão:

Modalidade:

SRP:

ldentificqção:

Loie/ltem:

Ad.iudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidode:

UF:

ool

CNPJ

@.795 727 /OOA2-2?

Razão Social do Fornecedo.

POTENCIAL PEÍROLEO LIDA

_ R$ 2,47

02/ 1212014 09:41

aríêgão Eletrônico

NÂo

NoPÍe9ão65201 4 / UASG]l 35029

1t2

02/1U201 4 15:OO

AU1U2O1415:49

?/ww.comprasgovemamerta s.gov.bí

r25.000

litro

PR

ValoÍ da PÍoposta Final

-, - _ R§2,47

RS 2.d'

RS 2.48

OO 
'] 79,490/OOO'].35 PETROLIUM COIV!BUST'VEIS LTDA

02.044,526/000350 SMALL OISTRIBUIDORÀ DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

0uantidade

800 útros

Descrisão

AFLA32

: Média qaq 3 Melhorês Prop,osta§-Finais

MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militâ.do Sul

5a Reqião Militar/sa Divisào de Exército

5oBalalhão de EngenhaÍia de Comtare

AquasiÇão de Agente Redirto. Llquido AutoÍÍroüvo (Arla 32)

ADITIVO-Agente Redutor Líquido Automotrvo (Arlô 32)

Razão Social do Foroecedor

INDUSÍRIA E COI'EÀCIO DE MAÍERIAIS PARA ESCRITOBIO PERI

IúECFLUX FLUIDÚS INDUSTÊIAIS LTDA , EPP

JIRÉH COIúEBC,AL L DIS IFlSUlDrlCA LTDA - tPo

R§ 2,60

19/05/2014 09:00

Pregão EletÍônico

NÂO

NoPregão:6201 4 / L1AS3:l 60448

1/1

20 /05/2O14 08:31

20/05/201 4 13'.42

,,vwy/.coanprasgovemamenta,s 9cv hr

8.000

L(ro

SC

-Vâlor 
d_a Proposta Final

RS 2.46

RS 2,4e

BS 2,85

Observação

PÍegão:

Modalidade:

SRP:

ldentificaçáo:

Lote/ltem:

Ad.iudicação:

l-lomologEgão:

Fonte:

Quantidade:

unidade:

UF:

Preço Público'l

urgâo:

0bjeto

Descrição

CNPJ

04.894.946/000r 50

I1.165.6971000r 7;

17.604 41 6/00011l

Fonte: http://compíasgovemamentais.gov.br/

ItEM 2:ÓLEO DIESEL SIO Rs i.r;

Item 3: ARLA 32 RS 2,60



Quântidade Descrição

óLEo DrÉsÊL coruuM

P_ISS" P_g!!9 r : !gq,g das 3 Melhores Propostg! FiÍrais

ÓTgãO: MINISTÉRIO DA DEFESA

comando da Marinha

Centro de Intendencia da MaÍ,nhô em Rio cÍande

0bjeto: Registro de preços para eventual aquisição combustiveis, lubrificastes e graxas

paÍa Delegaqâ FlLvrâldeUÍugr,aràna.

Descrição: óLEo DtESEL - óLEo DTESEL, NoME oLEo DTESEL cctllut\l

CNPJ Razão social do Fornecedor

09,261 304/OOO]€7 AUÍO SERVICOS PBIMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

0bservação

RS 2,80

]5/1:,201410:47

PrêEãc EletÍônico

slt4

NoPregão:88201 4 / UASG:785e10

l;'l

I 5i 0112015 15.'l2

22101 t 2015 11:39

Írw\!.compÍasgovernamer:ta,s,Jc! ÚÍ

5.000

litro

RS

Valor da Proposta Final

Bs 2,80

010
65.500 LitÍos

PÍegão:

Modalidade:

S RP:

ldentificagão:

Lote/ltem:

Adjudioação:

Homologagão:

Fontei

Quantidade:

Unidade:

UF:

Fonte: http://compÍasgovernamentais.gov.bí/ 3/3

Item 4: OLEO DIESEL COMUl,4 Rs 2,80



PREFEITURA MUNICIPAL 011
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTER§A

Nova Santa Bárbara, 3l /O3l2Ol5.

De: Setor de Licltações

Para: Ile partame nto de Contabiltdade

Assunto: Coatratação de empresa para fornecimento dê combustivel,
(gasolina, óleo diesel comuo., óleo diesel S10 e arla 32|.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contratação de empresa para fornecimento de
combustÍvel, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e arla 321, para
manutençáo da frota municipal, por um período de 06 (seis) meses,
conforme solicitaçáo das Secretarias Municipais, num valor previsto de R$
368.490,00 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais).

Sendo o que se apresenta parâ o momento.

Atenciosamente,

lEfdifle Santos
Se S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no z2z,CentÍo,I43.3266.8100,8 - 86.250-000 -Nova Santa

Btírbara" Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

L



NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 31/03/2015.

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitaçôes

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 31103120'15, informamos a existência de previsão para
recursos orçamentários para contratação de empresa para fornecimento de
combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S'10 e arla 32), para
manutenção da frota municipal, por um período de 06 (seis) meses, conforme
solicitaçâo das Secretarias Municipais, num valor previsto de R$ 368.490,00
(trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais). Outrossim, informo
que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.02003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 140.

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.02007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçáo;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.181.0090.02009 - Manutenção da Secrêtaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

05 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.A100.0201 1 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e GeraÉo de Empregos;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660; 670; ô80; 690;
003 - Divisão de Agricultura;
20.608.0210.02021 - Manutençáo da Divisão de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1290.

06 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas:
12.361.0240.02024 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1470;'1480;1490; 1500; 1510; 1520; 1530;
003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0280.02028 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1830;
07 - Divisão de Esporte e Laser e Atividades Culturais;
001 - Divisão de Esporte e Laser;
27.812.0320.02032 - Manutençáo da Divisáo de Esporte e Lazer;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2200.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa

Brírbara, Paraná - E - www.nsb.nr.gov.br
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08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2350; 2360; 2365;2370;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
'10.301 .0370.02037 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2640; 2650;
10.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2700.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08-244.0410.02O41 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2780;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0450.06045 - ManutenÉo do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3280.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Laurita de Souza Campos
Contadora/CRC 045096/04

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Cenf]o, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova

Bárbara, Paraná - El - www.nsb.or.gov.br
Santa
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 31/03/20'15.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelas Secretarias
Municipais, solicitando a contratação de empresa para fornecimento de combustível,
(gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel 510 e arla 32) para manutenção da frota
municipal, num valor previsto de Rg 368.490,00 (trezentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e noventa reais), por um período de 06 (seis) meses, e informado pela
Divisáo de Contabilidade da exlstência da previsão orçamentária através da
dotaçáo:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.02003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 140.

03 - Secretaria de Administração;
00í - Secretaria de Administração;
04.122.0070.02007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.í81.0090.02009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

05 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
00í - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0100.0201 1 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e GeraÉo de Empregos;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660; 670; 680; 690;
003 - Divisão de Agricultura:
20.608.0210.02021 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1290.

06 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.024A.02024 - Manutençáo da Secretaria de Educação/Escolas:
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1470; 1480; 1490; 1500; 1510; 1520; 1530;
003 - Divisão de Ensirro Fundamental - FUNDEB;
12.361.0280.02028 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1830;

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.0E0/0001-60

E-mail: licitncao@úsb.p..sov.br - Nova Santa Baôara - Paraná
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07 - Divisão de Esporte e Laser e Atividades Culturais'
001 - Divisão de Esporte e Laser;
27.812.0320.02032 - Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer;
3.3.S0.30.00.00 - Material de Consumo; 2200.

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.30'l .0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 2350; 2360; 2365; 2370;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.0370.02037 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2640; 2650;
10.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2700.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.02041 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2780;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0450.06045 - Manutençáo do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3280.

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

Sendo o que se apresentia para o momento

Atenciosamente,

Elaine ristina Lu os Santos
tcita S

Rua Walfredo BittencouÍt de Morâes, 222 - Cep. 86250-000 ' Fone/Fax (043) 3266.8100 ' c.N.P.J. N.' 95.561.0E0/0001-60

E-mail: licitaçao@nsb.pÍ.sov,br - Nova SaÍta Barbara - Paraná
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Av. Waher Guimarães da Costa no 512, Fone,/Fax (0431266-1222 - CNPJ N.o 95.56'Í.080/0OOi{O

E-mail: l0l§U@grdêeo&U - Nova Santa Báóara - Paranâ

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitaçóes

PAREC JUÚDICO

Conforme expediente encaminhado a esse DepaÍtamento

Jurídico em data de 31 de Março de 2015, üsando emissáo de parecer sobre o

processo de licitaçáo, referente à Contrataçáo de empresa para fornecimento de

combustÍvel (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e arla 32), para a
manutenção da frota municipal, por um peíodo de 06 (seis) meses, sendo que o

valor estimado da contrataçáo será de R$ 368.490,00 (trezentos e sessenta e oito

mil e quatrocentos e noventa reais), conforme cotações prévias, e em atendimento

ao disposto no artigo 15, V,§1' da Lei 8.666, que determina que: íAs compras,

sempre que possível, deverão:

V - balizar-se pelos preços praticados no dmbito dos órgã.os e

entidades do Admínistraçdo Pública.

§ - 1" O registro de preços sera precedido de ampla pesqti,sa de

mercado.

A despesa será suportada com recursos das Secretarias

Municipais deste Município, conforme informaçáo prestada pelo Departamento de

Contabiüdade do Município, atendendo ao conüdo no artigo 14, da Lei n"

8.666193.

Houve a manifestaçáo do Departamento de Contabilidade do

Municipio indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma,

cumprido o disposto no artigo 14, d,a l-ei rf 8.666193, o qual preceitua que:

nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a adequada

caracterização de seu objeto e indicaçáo dos recursos orçamentários paÍâ o seu

pagaÍnento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado

causa.
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Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone lFax (043) 266-1222 - CNPJ N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: pa15!@9ads.çseE - Nova Santa Bárbara - Paraná

Diante do preço máximo e para melhor aproveitâmento do

procedimento sempre pâra garantir a mâior competitividade e transparência

possível, a modalidade a ser âdotada deverá ser o Pregáo Eletrônico ou

Presencial, nos termos da legislação em vigor, ou seja, da Lei Federal n" 8.666/93

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

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 01 de Abril de 2015.

Angelita
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Dncaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERilA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaç6es

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico conüdo no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PRBGÃO PRESENCIÂL no 13/2O15, que tem
por objeto a aquisição de contrataçào de empresa para fornecimento de
combustíveI, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S 10 e arla 32),
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07/2OO2, lai Federal n" 8.666, de2ll06l1993, Republicada
em06lOT11994, Decreto Federal n" 3.555 de O8/08/200O, Decreto Federal
n" 3.697, de 2L 17212000 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 015/2015,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier parâ que seja dâta a devida publicidade.

AS

Nova Santa a, or l04l2ot5.

L

Vdérta
unicipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara" Paraná
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O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O ST.
CIÁUDEMIR VAúRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Esreoo Do PARANÁ

PORTARIA no 015/2015

AÊ. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintês membros:

- Pregoeiro: Fábio Henrique Gomes - CI/RG no10.149.089-0-SSp/p&

- Suplente: Emmaúd E. Nunês Morgado - CI/RG no 8.023.240-3-SSp/pR;

- Equipe de Apoio: Elaine Crlsüna Luditk - CI/RG no9.1,14.227-2-SSPlpR;

- Suplente: l,lônica Maria Proença - CI/RG no 10.450.207-5-SSP/Pru

- Equipe dg Apoio: Maria JoÉ Rezende - CIIRG no 9.170.714-+-SSP/PR;

- Suplente: Zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

Art. 20. Esta Poftaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em conbário.

Nova Santa Bárbara, de fevereiro de 2015

Rua Walfuo Bittêncourt de Moraes, 2, Cenfo - Nova Santa Bárbara - PR - I - 86.25G.000
a (€) 326e8100 - El - E-mail: pmnsb@nsb.or.oov.br - Sile: www.nsb.pr.qov.br 1

NOMEAR!
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NOVA §ANTA BÁRBARA

O PREFEITO DO MUNICIPiO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O ST.
CI-AUDEMIR VAGRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

ESTADo oo PARANÁ

POBTARIA no 070/?014

NOMEARl

Art. 10. A Comissão Permanênte de Licitaçã0, composta pelos seguintes membros:

- Presidente: Nivaldir Silvestre - CI/RG no 5.304.068-3 -SSP/pR;

- Suplente: Sebastiã6 Bittencourt - CI/RG no 3.648,599-0 -SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S. Carvalho - CI/RG no 5.740.921-5-SSP/PR;

- Suplente: Lidiane Silva Gonçalves - CI/RG n0 9.288.344-2-SSP/PR;

- Membrol Maria losé Rezende - CI/RG no 9,170.71+4-SSP/PR;

- Suplente: Zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR,

- Membro: Robinson Martins Coelho - CIIRG no 9.216.880-B-SSPiPR;

- Suplente: Weverton Trindade - CI/RG no 10.893.61l-8-SSP/PR.

Nova Santa Bárbara,05 de novembro de 2014

c Émo
al

Rua Walíredo Bittencourt s, 222, CenlÍo - Novâ Santa Bárbara - PR - E - 86.250-000
E (43) 3266-8100 - El - E-mail: omnsb@nsb.or.qov.br - Site: www.nsb.or.qov.br 1

020

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/ revogadas as

disposições em contrário.

t
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AVrSO DE LICITAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 13/2015

Processo Administrativo n.' 018/2015

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel Sí0 e
arla 32).

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
16t04t2015.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 16104nA15, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 368.490,00 (trezentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e noventa reais).

Nova Santa Bárbara, 0114412015.

ovaFabio He ue Gomes
Pr rro

s361.080/0001 -6ú

Édrtel Pub!'êôóo

Jb,

e.}

-oL,futut
újfu9s

Rua Walfredo Bittencourt de Iúoraes no 222, Centro, S 43.3266.81

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-rnails - Iicitacao@nsb.pr.gov.br
00, E - 86.250-000
- w*rv.nsb. r v.br

lnformações Compíementares: Poderá serobúdas em horáio de
expediente na Prefeitura ltlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, s,fo â
Rua Walfredo Bittencourt de Mtoraes, 222, pelo fone: 43-3266-
81 00, ou por E-mail: licitacao@-nsb.pr.gov.br

Portaria 015/2015

v
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Presencial no 13/2O15 - Contrataçáo de empresa para
fornecimento de combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel
S10 e arla 32).

Nova Santa Bárbara PR, 01/04/2015.

ento JurÍdico
AB/PR 48857

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atendem às exigências da Lei Federal n" 10.520, de
17lO7l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2LlO6l1993, Republicada em
0610711994, Decreto Federal n" 3.555 de OBl08l20OO, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2L 11212000 e demais legislaçóes pertinentes.
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PRÊGAO PRESENCIAL NO 1312015. SRP
Processo Administrativo N' 0í 8i 20í 5

1 -A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do paraná,
através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 015/2015, do senhor prefeito Municipal,
toma público que fará reatizar licitação, na modalidado PREGÃO pRESENCIAL, tipo
Menor Preço, Por item, que será regida pela Lei 10.520, de 17.O7.O2, Decreto S.4SO, de
31.05.05 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contrataçâo de empresa
para fornecimento de combustível, (gasolina, ólêo diesêl comum, óleo diesêl Sí0 ê
arla 32), para manutenção dos veÍculos da frota municipal, de acordo com o presente Edital.

1.1 - No diâ í6/04/2015, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Batro
Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas
ou profissionais pârticipantes deverão apresentar envelopes fechados e indevassáveis até
às í3:30 horas do dia 16/04120í5, contendo documentos e propostâ assinada por seu
representante legal, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais
vantaiosa para a administração, na contíatação de empresa para Íornecimento de
combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e arla 32), conforme
descrições constantes neste editâl e seus anexos.

3. DO GREDENCIÂÍIíENTO ESPECíFICO PARA O PREGÂO PRESENCIAL

3. 
,l - Poderão participar deste certame as empresas do ramo

pertinente ao objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia
anterior a data designada à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do
presente edital e seus anexos, junto â Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo que os interessados deverão se dirigir âo
SetoÍ de Licitação, nos dias úleis, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou ainda
poderão requeÍer o mesmo pelo e-mail licitacao(ônsb.pr.oov-br ou através do site

www.nsb.pr.qov.br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será
permitida manifestação oral ou escÍita de pessoas devidamente credenciadas pela

proponente, devendo ser conferida ou outorgada procuraçáo com poderes especííicos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.q.ov.br - rvwrv.n sb.pr. gov. br

ABERTURA DA LICITAçÃO

Abertura: Dia 16/04/2015, às 14:00 horas.

Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia í6/04/20í5.

I
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3.2.1 - O referido documênto deverá seÍ entregue à Comissão
Julgadora, em separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e
juntado ao processo licitatório.

3.2.2-Na hipótese do documento supra aludido não se apresentar em
original, a cópia deverá ser autenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o
Íeprêsentante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As empresas participantes farão o CREDENCIAMENTO
antes da sessão pública. O representante da empresa entregará ao pREGOEIRO

documento que o credencie para participar do certame, respondendo por sua representada,
devendo, aínda, identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento
equivalente, com fotografia.

3.5 - O credenciamênto far-se-á por meio de instrumento oúblico
de procuração, sempre acompanhado do ê as alterações ou outro
instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente
natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a pÍoponente em todas
as etapasffases do PREGÂO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertâs na(s) etapa de lance(s), negociar
a redução de preço, desistir da intençào de interpor recurso administrativo ao finâl da
sessáo, assinaÍ a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Deverá também,
apresentar DECLARAÇÃO DE AUE A EMPRESA CUMPRE OS REQUTSTTOS OE -1
HABILITAçÃO (Fora do envelope - Confonne li,todelo A}ID(O M, apresentar TERMO DE ----
CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - ContuÍne Modeb AIIE(O V), os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento
público de procuraçáo, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou

documento equivalente, no qual estejam exprêssos seus poderes paÍa exercer direitos e

assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens

anteriores não haverá necessidade de apresentar cópiâ do contrato social no envelope de

HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em

desconÍormidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa

NESTE PREGÃO.

3.9 - Não será pêrmitida a paúicipação de empresas estrangeiras
que náo funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concoÍdata,

')

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa BrÁrbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacaoíânsb.pr.gov.br - www.nsb'Pr'gov.br

I
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concuÍso de credores, dissolução e liquidaçáo, de consórcio de empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibiÉo aqueles que tenham
sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Nova santa Bárbara, ou declarados inidôneos para licitaÍ ou contratar com a Administração
Pública.

4 - FORMA DE APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS E ENVELOPES DE
HABTLTTAçÃO

4.í -Os envelopes com as propostas de preços (01) e os
documentos de habllitaçáo (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endêreçado como se segue:

ENVELOPE - I. PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua WalÍredo BittencouÉ de Moraes, no 222.
ReÍerente Pregão Presencial no 13/20í5
Abertura dia í6104/2015, às í4:00 horas

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta
do proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE - II . HABILITAçÃO
PREFEITURA MUN]CIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittêncourt de MoÍaes, no 222,
Referêntê Pregão Presencial no 13/201 5

Àbertura dia í6104120'15, às í4:00 horas

com a Razão Social do Proponentê. ou escrito mecanicamente,

4.2 - O licjtante deveÉ elabonar $€ propGta de geços de acordo corn a
exilências coÍÉanbs do Anexo l, em corsonârrja mm o modelo do Anexo ll, an uigird, dá,logrdada ou

dgihda apara no aÍTr/eÍso, sem Esurâs, eÍnendas, ressakas an enbelirúEs, ruhicada em todas as suas

fuhas, datada e assirnda pelo repre€entarrte legal do lirihnte ou rcqr.dor legalrnelte corduído,
ilenffid cdn o rrrnao de ins<rifo no CNP"UI!IF ou timhe lnp€sso da ernrcsa, sdãeço, fore/Fax e

CNPJÂIF e e4cressando G Feços tropostc eín Real (R$).

4.2 1 - A popoda deverá conter deda-âÉo do licitsnb de qrc se erqudra ou não na

oordrçao de mbrcernpÍ€sa cii qrp{esa de pqtreno porte, rm termos dô Alt § da LC 1232m0 e não esrti

irserià na exdudenbs hi$tmes do § 40 daquele Art\go.

*/h
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ENVELOPE ll - HABILITAÇÃO (onde deverá constar os
documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

I Deverá constar no verso dos Envelooes I e ll. timbre



4.2_1.1. Os lcibnbs qle se erqudÍam cofiro l\l[]E, nos Hrnc da LC 12y7fff.,
de\,eÍão úntru/ar essa ccrldçao medlrnte apÍeser{aÉo ê catidão e@ila peh Jmb comercial ê
seu dornidio, cofifonne o Art 8P da lN 103 do DepaÍEnento NacbrEl de Regisüo do conrercio, de
30o42m7, orr outo doüÍnentl q€ conternple bl inform@, o qual ds/erá sêr apí€ssrtado
junEnente can a hoposla «le Pr'êços ou por ocasião do cÍedencirnenb, sob pena ê decadfuch
do dÍefro ao Hamenb diferenciado corrêrido pela LC 123/2006.

4.22 - Não poderão ser modiffi És qrartidades, milades e especifuaçoes
corÉanbs do Anexo l.

4.2.3 - A popoda apeserrhda e os lances furmuladc deverão inluí toda as
despesas corn mão de obra, saláb, encargm sociab e tsabafridas, im@o6, hxas, pêmios das apolir-s
ê seguro peítirenbs, ccírt'ibuip€s e alrara e quais quaisquer out"re despesas dire6 ou irdireâanrerúe
rclaionadas corn o otido lkihdo.

424 - Os preços cffidos deryerão ser referidc à data de rcetiner{o das propM,
corsileranlo a condçao de pagarnento à üsA rÉo darcndo, por isso, cornpuhr qulquer o.do ftrarrceiro
pana o periodo de pocessame{o das fat lras.

4.2.5 - A pÍopoda de preçcs teÉ yazo de Mâlilade de 60 (sessenh) das, a cÊntar da
dab de stla arcseÍüaçao rE sessâo pudica, ÊotlEdo, poÍeÍn, acs kitanbs eder6 bl vdidade po' prao
supqicr.

4.2.6 - Não será mrs,iderada q.nQuer cftrb ê lanbgern nfu pre /iía nede edld,
neín pÍopoda com treço gbbal u Lnitãio simbolbos, irÍisáios ou de ralor zero, iurnHíveb crn c
peços dc irsunos e sdáic de nercado, aqescjdG dcs Íes@ilG eEÍgos.

4.2.7 - Serão desdmsifiedas as pÍoposlas qLê não atendeíern às cordi@s e
o@erx*ls do Edibl ou que cors§narem vahr unitáic supericr ao mánÍro es'tabelecido ou corn preços

mârúbdãnenE irexeqüíveis, ssim oorsideradc aqueles que rÉo verhan a dernon$ar sua viatilil*
afarcs de doornen@ que coínpro/e que os cr.Jsto6 dos irsumos são coeÍeflbs corn os de rneÍcado e
qe c ooeficierÊs de rcdufuilade sáo cornpdÍveb mm a execuçáo do oEido do conbato-

4.2.8 - A fumulaçáo da rcposa inplfta para o lÍibnte a obenúârrtr dc precdtos

legds e rcgt/amanEes an vi;or, trnandoo resporslvet @ fidetdde e §ilinidde fu infixmaçoes e
dos doqmentc apesertados.

4.3 - O Envelope cle Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado

em envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 026

./
r Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) i ,'/ ,/
. Certidáo Negativa de Débitos e Contribuições Fedêrais e Dwida,/

Ativa da União;
. Certidão Nêgativa de Tributos Estadu
. Prova de regularidade relativa aos Tri

com a Fazenda ll/lunicipal da sede da

ais;
butos Mobiliários e lmobiliáÍios
Empresa proponente;

Rua Wa[fredo Bittencouú de Moraes n" 222, Centro, A 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa B:árbara, Paraná - E - E-mail - licitacaot@nsb.pr.Bov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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a

Prova de regulaÍidade de débito para com o Sistema de Seguridad

a

Social (INSS); ou Certidão Negativa de Débitos âos Tributos Federais
e a Divida Ativâ da União, conforme portaria Conjunta n. 1751 de
02h012014i
Prova de Regularidade de Situaçáo - CRS, perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
mediante a apresentaçáo dê cêrtidão negativa, nos termos do Título
Vll-A dâ Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nq 5.452, de 1q de maio de í943. (NR).
Declaração do licitânte de não haver fato superveniente à sua
habilitação que impeça a participaçáo nesta licitação (ConÍomr
modelo anexo);
DeclaraÉo do ampÍirnento ao dispceto m art§o 70, inc. )o«lll da Con$fulÉo
Federd, quanto à prcitição de t'abaho ndurno, peÍigmo ou insaluhe a nrenoes
de deob arns e qua§uer tabaltrc a menqes de 16 arcs, sâh,o na cordiçáo dê

/

aprerd( a partr de 14 ano§ (ConfoíÍne modelo anexo);
Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada
pelo representante legal da empresa. (Catfuinrc modelo anexo);
ldentiÍicação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto
de constituição societária designar, bem como a qualificaçáo da
pessoa que assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa
vir a ser vencedora do certame. Referidas informaçôes poderão ser
prestadas através de Declaração a ser assinada pelo Representante
Legal da Empresa, podendo ser utilizado o {ConÍorme modelo
anexo); (a não apresentaçáo desta declaração não implicará na
desclassificaçáo do licitante no certame);

4.4 - A apresentaçáo dos documentos mencionados constitui-se em
requisito essencial para a habilitaçáo dos concorÍentes;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua
validade expressa seráo consideradas pela Comissão de Licitaçáo, válidas por 60 (sessentâ)

dias da data da expedição.

5 - DO PREçO E DO PAGAMENTO

5.1 - O Preço estimado paÍa a contratação é de RS 368.490,00
(trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa rêais).

5.2 - Os preços propostos deveÍão ser Íinais, em moeda
nacional, incluindo todâ e qualquer despesa com tributos e fretes, assim como conter
somentê duas casas decimais, nâo sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou
iguais a zero, enseiando a desclassificação.

5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual,
todâs as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da
lei no 8.666i93)

Rua Walfredo Bittencouú de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - ,i rta sLr T ov.br - www.nsb.pr.aov.br
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5.4-Os feços pgmanecerão Íxc e não ssão reaju#dos dranE o peÍíodo
conffi.lal.

6 - DA DESPESA ORçÂlliENTÁRtA

6.'t -A despesa com a prêsente licitação coÍrerá à conta da
Dota

7 - PROCEDTMENTOS DA LICITAçÂO

7.í. Fase inicial
7.1.1 - lniciada a sessâo pública do pregáo não cabe desistência da

proposta, impondo-se ao licitante desistente as sanções previstas neste edital, salvo por

motivo justo deconente de fato superveniente e aceito pêlo pregoeiro.

7.1.2 - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),

relativamente à de menor preço.

o
DOTAÇÔES

2015 140 iói.oor ^o+.r zzooso 2003 0
2015 JJU 03.001 .04. 1 22.007 0.2007 0
2015 5í0 lor.ool -oa 181 .ooso 2009 0
2015 ios.oor.r s:t zzor oo:ot t6s0 0
2015 660 ios.oor. r s. r ee.o1oo.rol 1 504
2015 680 511
2015 aclÔ E,l a

2015 r 2s0 0s. 003. 20. 608. 021 0.2021
2015 1470 loo.ooz. r z.sor .oz4o.zo24 U

2015 1480 loo.ooz. r z.so r .oz4o.2oz4 103

2015 1490 06.002. 1 2. 361. 0240.2024 104
2015 1500 i05.002. 1 2.361.0240.2024 107

2015 1510 114
2015 1520 06.002. 1 2. 361.0240.2024 117

2015 1530 ioo.ooz. r z.oo r .024o.2024
2015 ioo.ooa. r z.:or .o2Bo.2ozl1830 102
2015 Cio7 .00 1 .27 .81 2.0320.20322200
2015 Ios.oot.t o.sot.otr,o.zou
2015 303

2015 i08.001.10.301.03/,0.2034l3t)5
2015 loa.óór . r o.sor.o34o.20342370 325

4952015 i08.002. í 0.301 .037 0.20372640
4962015 locu i08.002. 1 0.301 .037 0.2037
4972015 ioe.ooz. r o.so+.0390.203s2700
02015 iog.oot .oa.z+q.o 410.20412780
0iog. oog. oa.z+ g.o4so.604532802015

6
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7.1.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas
escritas de preços o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.1 .4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
classificâção será feita obrigatoriamentê por sorteio, em ato público, na própria sessão do
pregão.

7.1.5 - Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as
condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticado no mercado, esta
poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar visando obter melhor preço.

7.1.6 - Quando todas as propostas escritas forem desclassiÍicadas, o
pregoeiro poderá suspender o pregáo e estabelecer uma nova data, com p,azo neo superior
a 03 (kês) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.

7.2. Etaoâ Competitiva de Lances Verbais

7.2.1. Após a classificaçáo das propostas será dado início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes selecionados, que deverão, de foÍma
sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começâr com o autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja
mais cobertura da oferta de menor valor.

7.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se
situem abaixo do menor valor anteriormente registrado.

7 .2.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo pregoeiro, implicará nâ exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.2.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-
se o licitante desistente às sanções previstas neste edital, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.2.5- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente

visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas para o

tratamento diferenciado das MPE.

7.2.6. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes

selecionados e a proposta de menor preço vier a ser desclassiÍicada, ou ainda, inabilitada, o
pregoeiro deverá restabeleceÍ a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo

aos critérios dos subitens 7 .1 .4 e 7 .1 .5 e o direito de preferência estabelecido para as MPE.

7 .2.7 . Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as

propostas, o pregoeiro divulgará o nome do licitante cujo lance proposto foi o menor.

7.2.8. Caso o menor lance seja oÍertâdo por uma MPE, o pregoeiro

abrirá a etapa de negociação em conÍormidade com o subitem 7.2.'14.

7.2.9. Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada

poÍ uma MPE e se houver proposta apresentâda por MPE igual ou até 5olo superior à melhor

proposta proceder-se-á da seguinte forma:

7
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7.2.9.í. Será oportunizado o exercício do direito de preferência à
MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa
melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.2.9.2. O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado após
o encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do
pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência. Sêrá permitida apenas à MPE,
apta a exercer o direito de preÍerência, oÍertar nova proposta, de valor inferior ao preço
ofertado pela empresa melhor classiÍicada que não se enquadra como MPE.

7 .2.9.3. O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da
prerrogativa do direito de preíerência, será excluído pelo pregoeiro.

7.2.10. Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro
passa à etapa de negociaçáo, em conÍormidade com o subitem 7.2.14 abaixo, observando-
se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.2.1 1 . Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não
atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas

se enquadrem no limite de 5% estabelecido no subitem 7.2.9, obedecida a ordem de
classificaçáo, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação

de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7 .2.'12. Se houver êquivalência de valores apresêntados por MPE,

dentre as propostas de valoÍ até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço

ofertada pela empresa nâo enquâdrada como MPE, será realizado sorteio para identificação

daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.2.1 3. Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de
preferência ou náo atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE
que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classiÍicada, iniciando-se

com ela a fase de negociação.

7-2.14. Esgotadas as etapas anteriores, o pregoeiro poderá negociar

com o licitânte melhor clâssificado para que seja obtido preço melhor.

7 .2.15. O pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta

classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.2.16. Quando da sucessão de lances o pregoeiro poderá, a seu

critério, estipular degrau mínimo para lances, com o objetivo de evitar lances inexpressivos e

o acúmulo de rodadas sêm aproveitamento econômico e operacional para a administração.

7.2.17. Faculla-sê ao pregoeiro negociar diretamente com o licitante
para que seja obtido melhor preço.

8-ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO (2)

8.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o

Envelope Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a
confirmação de suas condiçóes de habilitação;

8.2- Constatado o atendimento das exigências Íixadas neste Edital,

o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objelo do certâme.

PREFEITURA MUNICIPAL
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8.3- Se a oÍerta não for aceitável ou se a proponente desatender
as exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor
preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

PD 1
PTofertado xl}} ,onde
PTbomba

PD = Percentual de Desconto que será encontrado na proposta vencedora, do preço

oÍertado em relação aos preços constantes nas bombas de abastecimento do Licitante

vencedor.
Profeúado = Preço total ofertado para o Lote, calculado a partir dos preços unitários que o

Licitante vencedor irá praticar.

PTbomba = Preço total do Lote calculado a partir dos preços constantes nas bombas de

abastecimento do Licitânte vencedor na data da licitaçáo (preços que deverão ser

informados em campo específico da proposta de preços).

O percentual de desconÍo (PD) será calculado sornente neste mottaento e será aplicado

9
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8.4 - Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de
preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação de regularidade
Íiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da notiÍicação do pregoeiro,
prorrogável por igual periodo, a pedido dâ interessada e a critério do pregoêiro, para a
necessária regularização.

8.4.1 - A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo
previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contrataçáo, sem prejuízo
das sanç6es cabíveis.

8.4.2 - A náo regularização da documentaçáo fiscal da MPE no prazo
previsto no subitem 9.3.3 será considerada como recusa em firmar o contrato, sujeitando o

licitante às sanções previstas neste edital.

8.5 - Para a contrataçáo, o licitante vencedor deverá encaminhar, no
prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento da sessão, nova planilha de preços, com
os valores readequados ao que foi oÍertado no lance verbal.

8.6 - Da sessáo do Pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual

seráo mencionadas as ocorrências relevantes e que será assinada pelo pregoeiro, pela

equipe de apoio e pelos representantes credenciados dos licitantes, presentes à sessão.

9 - CRffÉRIO DE JULGAÍUENTO

9.1 - O critério de julgamento desta licitaçâo será o de melhor preço,
poÍ item, sendo declarado vencedor o licitante quê, atendendo as condiçÕes de habilitaçâo

e os requisitos necessários de qualidade, âdequaçáo, rendimento, segurançâ, prazo, e
outros previstos no edital, cotaÍ o menor preço.

9.2-Após encerrada a etapa de lances será calculado o percentual de

desconto linear a ser decrescido do valor a ser pago ao licitante vencedor da licitação, o qual

será obtido a partir do seguinte cálculo:
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durante toda a vigência contratual.

9.3 - Os preços serão reajustados automaticamente, para mais ou
para menos, sêmpre que houver alteração nos preços dê bomba dos combustíveis, para
venda a vista, entendido que o novo preço corresponderá sempre ao preço a vista da
bomba, decrescido do valor correspondente âo percentual de desconto (pD) deconente da
oferta vencedora da CONTRATADA.

1O _ RECURSO ADMINISTRATIVO

10.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram)
do PREGÃO ou que tenhâ(m) sido impedida(s) de Íazê-lo(s), se presente(s) à sessáo,
deverá (ao) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção (ões) dê recorrer;

10.1.1- Havendo intenÉo de interposição de recurso contra
qualquer etapa/fase/prr:cedimento do PREGÂO, a proponente interessada deverá
manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das
razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocoÍrência.

10.1.2- As demais proponentes Íicam, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do RECORRENTE.

10.1.3- Após a apÍesentação das contra-razôes ou do decurso no
prazo estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua
decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisáo.

11 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAÇÂO

11.1- Compete ao PÍefeito Municipal homologar o PREGÃO, após
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa vencedora
do certame.

11.2- A Íalla de maniÍestaçáo imediata e motivada da intenção de
interpor recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso,
competindo ao PREGOEIRO adjudicaÍ o objeto do certame à proponente vencedora.

11.3- Existindo recurso e constatadâ a regularidade dos atos
praticados e após a decisáo do mesmo, â autoridade competente deve praticar o ato de
adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora.

12- DO GONTRATO

12.1 - As ofurga@ deconentes deda Ucita$o serão fcrmalizadas ãtrarcs de

Conffio, conÍorme minuta arrc)úa, obsêÍ\íardese * mrdções e$abeleciJm neste Edihl, a legisl@
vileíb e a tropo# \rencedora indeperdenternarte ê farsolio de qualquer pab do ssJ teúo.

122 - O adiJdiááio será conrrccado ga assina o Csttdo rr;qaoce-dÉ24
(viÊ e qudo) horas mnbdas da convoca$o, sob pera de decair do didto à conffiçâr, sen FejuÍzo
dc sançoes pevtías neste edital, poderdo soli:itar proncgaso desse prao por Eual peÍíodo, por mdivo

i.S e aceito pela Aúnini*açao.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro,8 43. 3266.8100, B - 86.250-0
Nova Santa Barbarq Paraná - E - E-nrail - lici sl: r .br - www.nsb.or.gov.br
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12.3 - Coíno ordig ga cetebr+ão do srhdq o lcibrb verrcedor dererá
rnaneí 6 cordFes ê hatÍI@o.

12é - Se o licitarrb \rencedoí, com/odo dento do p"e de vaHde de stta
píopoda, não celebrar o mnHo, é hsrltado à Adminisha@, e)cminardo e veÍificando a reihtiHaê das
píWodas súseqüsÍes, na odern de d*sificaçao e obssvado o direito ê pÍ*rêrxja paa as MpE,
geder à oúataçfo, sern preirízo da aflicaÉo das sançoes gwistas nesh H e legtjaçao peÍtitenb.

12.5 - A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou por mandatário com poderes expressos.

12.6 - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões que se Íizerem no objeto, de alé 25o/o (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.

12.7- Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado
terá prazo de vigência de 06 (sais) meses entrando em vigor logo após a assinatura do
mesmo, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partês.

13 - PRAZOS E COND|çÕES DE ENTREGA

13.'t - O combustível será fornecido pela CONTRATADA quando do

abastecimento dos veículos da Frota da Prefeitura Municipal diretamente na bomba de
combustível do vencedor do certame. Os produtos cotados deverão ser fornecidos de forma
parcelada, sempre mediante requisição que autoriza que os veículos sejam abastecidos. O
abastecimento dos veículos da frota municipal terá que ser feito individualmente por veículo,

em estabelecimento localizado dentro do perímetro urbano de Nova Santa Bárbara e através
de equipamentos e instalações do fornecedor devidamente regularizados de acordo com as

Leis de comercializaçáo de combustíveis vigente no pais.

13.2 - A COI{TRATADA fornecerá o obpto conHado ê fuÍma 'rnedá e
paÍodada, oonfuíne 6 rEcessilades dG rcíqi6, coín prs/isão de wsurrrc por 06 (seb) meses, ott dé o

funecirnerto dingi o valor edimado do mnbato, prevalecerdo o qLe ocoíTer prirndÍo.

13.3 - Os prodúcs soão bmecidos da\iEs do aba$eciÍrrento dG \êíqila§ da

ffihra lvfuúcipd dê nora Santa Barbara, dirdanente no poslo de coÍnhslí\iel, todos os di8 da sernila,

mpeÍ.dodas06:m-M:m-l,ras 
í4 - Do EDTTAL

14.1- As impugnaçôes ao ato convocatório do Pregão serão

recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,

através do fax (43) 3266-8100 ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

14.1.1.1- A petiÉo será dirigida à autoridade subscritora do edital'

que decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

ff,,
Rua Walfredo Bittencourt de lvÍoraes no 222, Centro, I 43' 3266.8100, E - 86.250-000
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',4.'1.1.2- Acolhida a petiçâo contra o ato convocâtório, será
designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração do edital não afetar a formulação da proposta.

15 - DAS PENALIDADES

15.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme
a infração, estarâo sujeitas as seguintes penalidades:

15.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
suspensáo do dire ito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

'15.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada pâra

contrataô; suspensão do direito de licitar e contratar com a administÍaçáo pelo pÍazo de 5
anos e multa de 10% sobre o valor total do empenho);

15.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de

coÍTeção durante a execução e sem prejuizo ao resultado: adveúência;

15.1.4- Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do
empenho (ou do saldo nâo atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem (ns), sem
prejuízo da possibilidadê de rescisão unilateral do contrato pela Administração ê da

aplicação das sanções prêvistas neste editâl e na legislação inicialmente citada;

15.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da

contratante, pela contratadâ, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em

conta específica em favor da contrâtante, ou cobrados judicialmente.

15.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das

obrigações que lhes corrêSpondam, nâo será considerado como inadimplemento contratual

se tiver ocorido por motivo dê caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e

comprovados, cu,ios efeitos náo era possível evitar, ou impedir.

16 - DTSPOSIçÕES FINAS

16.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da

Adminiskaçáo, revogar, a qualquer têmpo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou

anulá-la por ilegatidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem

obrigaçáo de indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/33)

Nova Santa Bárbâra, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov'br - www'nsb'pr'sov'br
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PREFEITURA MUNICIPAL

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar docuiI?entação falsa exigida para o ceítame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não manüver a proposta, falhar ou fraudar na execuçáo
do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Uniâo, EsÍadog Distrito Federal ou Municípios
e, sêrá descredenciado no Sicaf, oÍ, nos sisúemas dê cadastramento de
fomecedores a que se refere a inciso XIV do art. 4 desÍa Lêr, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das ,nurÍas prevÍsÍas em edital e no contrato e das
demais cominações regâis.

v
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16.2- Quaisquer dúvidas, informaçôes e esclarecimentos sobre
esta licitação serão prestâdos pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de
Licitaçóes, sito à WalÍÍedo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr.
CEP: 86.250-000. Fone: 43-3266-8100 ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br. O horário
para atendimento é de segunda a sexta-feira das 08:00 às '12:00 horas e das 13:00 às 17:00
horas

í6.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

16.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federâl
10.520102, subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

16.5 - As instruçôes estabelecidas neste edital de licitação
determinam os procedimentos que orientaráo o presente processo licitatório até a assinatura
do respectivo contrato administrativo. Alegações de desconhecimento destas instru@es,

bem como das disposiç6es legais acima especificadas, não serão aceitas como razôes
válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de

habilitação e/ou propostas.

16.6- A participaçáo do licitante nestê pregáo implica na aceitâção

de todos os termos deste Edital.

16.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra,

Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questôes judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 0110412015.

Fabio ue Gomes
oelro

Po n" 015/2015

Ozéi
Secretário Municipal de rança Pública

Ân gnardi

de inistra@o
-)

João io BoÉotti
SecÍetário de Obras, TÍabalho e Geraçâo de Emprego

Íi

cre

Nova Santa Barbara" Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.gov.br
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t>= =Zrdi
Simoni da de Lima

Secretária de Educação, Esporte e CultuÍâ

Marta Luc Silvestre Rezende
Secretária Municipal de Saúde

2,

Fernanda Baldini Rainieri
Secretária Municipal de Assistência Social

14

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes
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PREGAO PRESENGIAL NO 1312015

ANEXO I

TERIIiO DE REFERÊNCÁ

1.{ - A presênte licitaçáo destina-se à contrataÉo de empÍesa para
fornecimento de combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e arla 32),
para os veÍculos da frota municipal, de acordo com as características descritas neste Termo
de Referência e demais anexos.

3.1 - O valor êstimado do contrato será igual ao preço máximo
de cada item, sêm que isto se constitua êm gaÍantia de faturamento.

3.2 - Pelo fornecimento de combustíveis a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara pagará à Contratada o valor apurado conforme item I do edital, até o

limite do valor estimado do contrato.

3.3- O fribrte dâ,€rá infcar c valses unitáir eM de d iBn eop@
corffida bornba nodbda lirihcâ:, êacordocorn mqurffi prwi#rn EdiH.

3.2 - O oreco consúanb da bsnba no dia da licihcão de\rera seÍ inftrior ou

iqual ao pÍeco máxino da lkitacão. sob pêna de deschBificacão.

3.3 - O preço unitário proposto poderá ser apresentado com até 02

(duas) casas após a vírgula, sob pena de desclassificaçáo.

1 . OBJETO

2. DAS ESPECIFICAÇOES E CARACTERiSTICAS DO OBJETO

OTE: 1-Lote001

l+sts lGasolina comum tipo C Pg.ooo,oo
I l(misturada com álcool ate 25%) |

1 LT 29

l'
128.310,00

VStt lÓleo diesel tipo B
I l(metropolitano) i'

5.500,00a LT 72

t'
178.160,00

lzr.ooo,oo3 16432 lÓleo diesel Sí0 LT lz,ao 60.060,00

leoo,oo4 |4se7 hnLn sz Lr lz,qs 1.960,00
368.490,00TOTAL

3 - DtSPOSTçÕES GERATS

i

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cettro, t 43 ' 3266'81 00, I - E6.250-000
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A (empresa)......
Rua.....................
n0.,..,,.................,

no

PRECOS

. estabelecida na cidade de .....

..,inscrita no CNPJ
e

sob

Apresentamos nossâ proposta para fornecimento de combustível objeto do Pregão
Presencial N.o í3/2015, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme
ebaixo:

- Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e
condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal no

8.666/93, e suas alterações posteriores, Lêi Federal no 10.520 de 17107102 e demais normas

complementares e disposiçóes deste instrumento, que disciplinam o cêrtame e que

integrarão o ajuste corrêspondente.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
. Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa), preferencialmente no

Banco do Brasil, Bradesco ou Slcredi.
- Dectara, outrossim, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificaÇões

técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.
(O LICITANTE DEVE INSERIR NA SUA PROPOSTA UMA DAS DECLARAçÕES A

SEGUIR, CONFORi'IE A SUA SITUAÇÃO)

. A erntresa se erqudra na ondição de MPE, nosHm6óAt 3dâ LC 1232m6e não edá irsedla

rm exdtdenEs hipdeses do § 40 dâquele AÍtbo, para frs do exercício dm beneficios Fevisc na

nerrci:nda lei.

OU

. -Aernfesa túO se erquada na cordifo de MPE, no teÍrno§ da LC 1232006.

Nova Santa Bárbara, .....de............. de

Assinatura e identificaçáo

(representante legal/procurador da licitante) (Nome/RG/CPF/Cargo-FunÉo)

PREçO DA BOMBA
(R$)

Ite
m

Qtde Especificações Total

Valor total R$

IIIII

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov'br - '*wrv nsb'or'gov'br
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponentê)

oEcuRnÇÃo

Por ser verdade, firmamos a presente declaração
Local, data.

Assinatura
Nome

(Obs: Não usat o Timbre da PreÍeitura Munjçioal.)

v
Nova Santa Brírbarg Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb'pr'gov'br - www'nsb'or'gov'br

t7

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222' Centro,

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no
Processo Licitatório, PRÉGÃO PRESENCIAL No {3/20í5, junto ao Município de Nova Santa
Bárbara que a empresa inscrita no CNPJ sob o no ..............., até a presente
data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou
indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de
contÍatar com a administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE,
para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do
Distrito Federal, nâo havencio assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAçÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

8 43. 3266.8100, B - 86.250-000
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MODELO DECLARAçÃO DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou
quem o estatuto de constituiçáo societária designar), da Empresa inscrita
no CNPJ f,o _, com sede na Rua _, são os Srs. nomes
completos)_

Dêclaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela

Pregâo Presencial no 13i2015, a pêssoa que assinaÍá o instrumento contratual será o
Sr. (nome completo)_, (qualificação)_,

(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

(Obs: Não usar c Timbre daPrEleilgll MqniqiE'tl

.25

.Dr. .br

i8

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222

Nova Santa Bárbara" Paraná - E - E-mail -
, Cêntro, E 43. 3266.81

licitacao@nsb.or. gov.br
00,x-86
- www.nsb
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DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABtLtTAçÃO

(A SER APRESENT,ADO FORA DOS ENVÉLOPES DE PROPOSTA E HABILITAçÃO}

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ
no________________ or intermédio de seu representânte 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.

Datado aos.........dias de

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura íi[uniciDal.)

de...........

, Centro, I 43. 3266.8100, 8 - 86.250-000

I icitacao@nsb.or. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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(PAPEL TlttlBRÂDO D/q EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

PREGÃO PRESENCIÀL NO í3120í5 _ PÍTIINSB -
(A SER APRESENTAOO FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAçÃO}

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

", r i.,t"çâ" 
" ", "d, 

r d,d" 3:#Tffi"S:l?"?13x.i,,l,11 ff E I J: J*:"11I*ã'i1:
empresa para fornecimento de combustível, (gasolina, óleo diêsel comum, óleo diesel
Sl0 e arla 32), podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes

âo certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

20
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(Obs: Não usar o Timbre da Prefeiturq MunicÍllal.)
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CÂRIMBO DE CNPJ

MODELO DE DECLARÁ,çÃO 1 Anr. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

portado(a) da Carteira

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a).
de ldentidade no e do CPF no

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

anos, na condição de aprendiz.

Assinatura
Empresa
RepÍesentante Legal
Cargo
RG
CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefejlura Municipal.)

{
2t

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes no 222, Centro,l 43. 3266.8100, El - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

MODELO DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 13/2015

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

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 13/20í5, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateÍal 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 Municipio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Cargo
RG
CPF
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MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME, TENDO POR OBJETO A
GONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIÍIIIENTO DE
COMBUSTíVEL.

Referente Pregão Preseficial n.' 13/20í 5

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
PÍesencial n.o 13/2015, de um lado, a PREFEITURÂ DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa juÍídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, n' 222 - Centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do R.G. io _, SSP/PR, C.P.F. no

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica, de direito privado, com sede a <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>,
<FORNECEDOR.CONTRATWT&NUMERO>, município de
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&Cl DADE>-<FORNECEDOR. CONTRATO#T&UF>, inscrito
no CNPJ/MF sob n.o<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o pÍesente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fomecer combustível, (gasolina, óleo

diesel comum, óleo diesel 510 e arla 32) gara suprir as necessidades dos veículos da frota

municipal de todos os departamentos, conforme consta da proposta apresentada no Pregáo

Presencial n.o 1 3/20 t 5

Parágrafo Primeiro: Todos os produtos deverão obedecer às

normas e padrões da ABNT, da ANP, ser de boa qualidade e atender eÍicazmente à

finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do

Consumidor.

ParágraÍo Segundo: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,

nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos e supressôes que se fizerem

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA

O combustível será fomecido pela CONTRATADA quando do

abastecimento dos veículos da Frota da Prefeitura Municipal diretamente na bomba de

combustivel do vencedor do certame. Os produtos cotâdos deverâo ser fornecidos de forma
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PaÉgró Pri,ÍEiÍo -A COÀ,TRATADA foÍnecerá o o@ cortr#o de ÍlÍma
irnedata e paÍodada, mnfoÍrne as necessidades dG veíctrk, carn pÍevisão ê ccns$no poÍ 06 (sêb)

rneses, ou até o furnechlerto atirgÍ o valor eslimado do conffio, pB/decendo o qtE ocorcr $mdÍo.

Pariárgró SeguÍdo - Os pÍodJtm seráo forneclJos akarcs do #ctnerio
dc \eíctios da ffiihm Mur'rr{rlde }loa Sanh Baôara, dráarnente no podo de snfusiv4 bdos os

das da semana no período da 6:00 is 2O00 ho'as.

Fazem parte integrânte destê contrato os seguintes documentos:

a) Pregáo Presencial N.o 13/2015 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento

que os documentos mencionados nesta cláusula, seráo considerados

suficientes para, em coniunto com este contrato, definirem seu objeto e

a sua perfeita execução.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre

os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRÂFO TERCEIRO - A paúir da assinatura deste contrato, a ele

passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos que

vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de qualquer

condiçáo contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantês legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira' a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor total de R$-

Parágrafo único: No relor trÍal estáo induídm tod6 6 despesê coÍn rnão de

obra, sdáÍio, en€rgp§ sociais e fabalhista§, impostos, h><as, prânio§ d6 apófioes de seguo pstinenb§,

oúhrfrpes e ahanís e quais quaisguer outs6 despesas dir€ta an indire{amente relmimadas corn o ohieto

straHo.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- www.nsb.pr. v.br
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parcelada, sempre mediante requisição que autoriza que os veículos sejam abastecidos. O
abastecimento dos veículos da frota municipal terá que ser feito individualmente por veículo,
em estabelecimento localizado dentÍo do peÍímetro urbano de Nova Santa Bárbara e através
de equipamentos e instalaçóes do fornecedor devidamente regularizados de acordo com as
Leis de comercialização de combustíveis vigente no pais.

CLÁUSULÀ TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

r
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PARÁGRAFO ÚtttCO - R CONTRATADA se compÍomete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na
Cláusula Quarta.

cúUSULA QUINTA. coNDçÕES DE PAGAiJIENTo

O fomecimento de conírustÍlel será +wado por quinana corn fednrnerio ncs
das 10 e 160 de cada rnês. O peâÍnenlo será efeü;do m prazo de 15 (quire) das apc a atega na
PrcÊhra Munidpal dc doa.rnerúc fscais doÀianerúe ffi @ sen idor cpe gmtorel, o
Mecjrnerúo de cada rcículo, awnpanhados das respectivas requi§@ de Abasedrnento.

" PaÉgrafo PÍineiro - Quãdo do Écfsnerúo da quirern G Feps a seíem
corsijerados seÉo os treçc a viSa, cor§antes nas bombas de abdecimanto (m dia do a@cimento),
dechzhdose o wkr oresponderúe ao percefitJal de descorÍo linetr (PD) dedÍenb da ofublance
\€ncedora da kibÉo, oüido mrn a aplicaÉo dâ fonnuh conüda m item 9 do edblcowocdúio.

Panágrab Segundo - A Divisão de Pagamartos da Prefeih"ra MLniÍpal de Noa
Sanh Bábaa #rrá o pâgarneflto atrâ\€s de depGito ern conh onente da CONTRATADA

PaÉgrab Terceiro - O pagamento poderá ser srJsperÉo, quando se rcrifrcar

eno na Hr4 cco eín qLê será efttJado âpos a tornada das pcruiderràs pertirenCs pda CONTRATADA

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA se compromete a emitir o
respectivo cupom fiscal no valor correspondente ao constante na bombâ de abastecimento
(no dia do abastecimento), deduzindo-se o valor correspondente ao percentual de desconto

linear (PD) e entregá-los diariamente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sendo
que a cada abastecimento deverá ser fornecida cópia do cupom fiscal ao portador da

requisiçâo de abastecimento. No cupom fiscal deverá conter as seguintes informações:

Razão Social e CNPJ da Contratante, placa do veículo ou identificação clara (parâ veículos
que não possuem placa) que está sendo abastecido, nome completo do motorista, n' do RG

e assinatura, departamento a que o veículo pertence e quilometragem do veículo.

Parágrafo Quinto - Os Pagamentos somente serão efetuados

após â apresentação das Notas Fiscais no Departamento de Compras contra a

apresentação de CertidÕes de Regularidade rêlativas à Seguridade Social (INSS),

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme dispõe o

Art. 40, inc. 14, alínea a, dc Art. 73, inciso ll, alinea b, da Lei 8666/93. Desta forma a
Contratada é obrigada a manter durante toda vigência contratual todas as condições de

habilitação exigidas no Procedimento LicitatÓrio Pregão Presencial n" 036/2012,
principalmente em relação aos Certiíicados de Regularidades acima descritos, Art. 54, inciso

Xlll da Lei 8666/93.
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O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega dos
produtos cotados, com a apresentação dâ respectiva Nota Fiscal e logo após a aceitação da
nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo
e ineajustável.
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Parágrafo Sexto - Não será efetuado qualquer pagamento à
Contratada enquanto houver pendências em sua Regularidade Fiscal (CND do INSS e CRF
do FGTS)' 

cúusur-ASB.,A-REÀrusrE

Os peços serão reaju$dc aúoÍnãticarnênte, para mab ou para Ínenos,
seínge que hor.^eÍ alter@ tG rcços de bonba dG cofiihdÍveb, para renda a vista, enbndiCo que o
Íroro trEço cmespondffá ssrFe ao preço a vida da boÍnbq de(Í€scilo do valor corespondeíb ao
peÍEerúd de descorüo (PD) demnerúe da oíerts wrrcedo-a da CONTRATADA

o PaÉgró PrineiÍo - Os reajr.r$es funovtics peb CONTRATADA não

@erão representãr perce'üJal ahsi!,o de aurneflto, cornparado à vau@ ê preços artcizadas para

as refnadas, demais pcdúores e imporbdoÍes, nem ÍesibÍ eÍn píeçG acirna dc pralidos no rneícado
pfa c mesrncs trodubs, sob pena de rescisão ou modi@ão conb*nl unilaterd.

PaÉgraio Segundo - A Prefeihm Municipal de Nova Sarta Bábara, sanpe
q.E ilgar rEcÊssaÍio, podera ex§ir a apesefitâçáo de PoÍEi6 lnteÍmini$eriãis d6 Mini$eÍiF da Fazendâ

e das Minas e Erergia rru de otfuo ogão que legaknenE venlra a assumi essa *U&Oes, eviJenciãdo
m rraia@ de peço ocorflla pera as refinaÍbs, dsnab podnores e inpoÊdores, a fm de areri]ua a
radilaê da malração de geços prunwida pelâ CONIRATADA assim corno podffá exigír ópi§
da $anilhas de crstc ryesentadas pela CONTRATADA ao oígão ooÍnpetenb, elaboradm wn o
píoposto de parámebizar o peço de venda dos godl'Íos.

cúUsutÁ sÉTi,A. oBRIGAçÕES DA CONTRATADA

São obigações dâ CONTRATADA

Fqrecer o otrido de acoído com o ed*ebcilo nede Urno,

tespqeaniUanOose pda sJa quafidade;

lVlanter drante to& a erea.@ do Conbato, ern cürpâbbilila& 6n 6
ohigaÉes assumiJas, todas a cordrçoes de hat lttaçao e qulifua@ ex{;i1m na hitaÉo;

" ApÍesettr, sânpíe q,E soficihdo, ct râí e a o€ct4áo do corilráo,

dmrnerb que comtruê estar oÍnpindo â leg§l@ ern üigü qua'lto 6 oUigaço€s a§slniJê rla

[cilaÉo;

Garxrtk a boa qualid* dc cornhstÍvds Ívrpc*hs, de acordo on re
ncrmafuadas @ AgeEb Nâcbnal de Púúleo-AI,IPe @idaçao especinca

Fonncer cornhrctÍvel especial no caso ê hla de qnhdíd @mur, sem

rErti,m acÍesciro no preço uriÉio;

Responder por bdo e qu(uer dano que cawar à ffi'hra lrlmidpal de

i.lora Sada Bâba'a ou a Eíceir6, airda qrc otposo, ern deconência de vícios, defeitc ou rftá qtlffie
dc qnbustivds ou na preda@ dos servrçe, beÍn coÍno decoíernes do uso ê comh§tíd dtÍerdo
(bra dos @ões da Agàcia Na*x'd de Peüoleo -AÀlP).

Parágrafo Primeiro - A CCD,ITRATADA não podená utilizar o norne da

CONTRAT-AIf|E q.j suaqJalilade de CONTRATADAeÍn quisqerdtuilades de tutlgação PÚs§iorEl,

sob pern de inedata rescisâr do mnffi, independenemene de aviso, sern pd.tlzo da respor§abüdade

da@NTRATÂDA

Nova Santa BáÍbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@n sb-or.sov.br - www.nsb.or.qov.br
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PaÉgrab Segundo - A a,§êncb ou ornissáo da ísceçao da Mehra
Mr*irl ê Noa Sânh Bábarâ não exi"niÉ a resporsditilade da CONTRATADA

cúusuLÂ onAVA - oBRrcAçôEs DA coNTRArAl[E

Obr§a+e a CONTRATAÍrÍIE a efetuar
CONTRA'ÍÁDA nãs cond@ edabelec*jas nede insturnenb.

os pagaínentG da/iJc à

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral
e escrito da Adminislração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 7g da Lei
Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçáo escrita e
fundamentada das autoridades compêtentês, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisáo
do contrato, além de multa de 20olo (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das
seguintes sanções:

a) Advertêncía;
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declarâção de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitaçâo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra 'b'.

CúUSULA DÉcHÀ- DAs SAI{ÇoES

Em oconendo ürtexeorção dor desompirrento da obipÉes assmihs
nesb canHo rndíado pela CONIRATADA Íesponde esta, n6 brrre da lei civil por lndenta@ ln@ml.

San peju2o das dispoipes arierbe, responde atrda, a tÍhrlo ê dásuh penal, pdo r/abr de 2fflo (vin[e

poreíüo) da a,€nça

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotaçáo
orçamentária no

DOTAÇÕES
Exercicii; r'1:L

despesa
Conla ria
rlespesa

Funcionel pRrgíamátiÇa lForrte de recurso
I

I

2015 140 02.001.04.122.0030.2003 lO
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ. DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
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015 âí1 3.00 1.04. 1 22.007 0.2007 0
2015 510 io4 001 .06.1 B1 .0090.2009 0
2015 650 ios.oor. r s. r zz.o1 oo.2o1 1 0

2015 }JtliJ ios.óoi.rs.rà2.0100201 1 504
2015 los.oor .r s.r zz.o1oo.2o t 1 511

20í 5 690 1OS.OOt.t S.t ZZ.O1O0.2O 1 1 512
2015 1290 !os.ooo.zo.ooa.oz1o.2021 0

2015 1470 ioo.ooz. r e. aor.oz4o.2oz4 0

2015 1480 foo.ooz. r z.sor.o24o.2024 IUJ

2015 i490 ioo.ooz. r z.so r .0240.2024 104
2015 1500 loo.ooz. r z. sor.oz4o.2024 107

2015 1510 ioo.ooz. r z.rgr.oz4o.zo24 114
2015 1520 ioo.ooz. r z.sor .0240.2024 117

2015 í Ã2n loo.ooz. r z.sor.o24o.2oz4 ,1,)4

2015 1830 ioo.oos. r z.sot .ozlo.2o2B 102
2015 2200 lot .oot .zt .e't z.o3zo.2o32 0

2015 2350 loa.oor.r o.sor.ov,o.zov. 0

2015 2?60 1O8.OOr. r O.aOr.O3É,O.zly 303

2015 2365 loa.oo r . r o. sor .0340.2034 324
2015 2370 r,oe.óoi. r o.sor.o34o.2034 325
2015 2640 ios.ooz. r o.sor.o37 o.zo37 495
2015 foa.ooz. r o.oot.o 37 0.2037 49ô

2015 2700 loa.oóá. r o. so+.o3eo.2o3e 497

2015 2784 fos.oot.oa.z+a.o 410.2041 0

2015 3280 log.oog.oa.zrg.o4so.604s 0

clÁusule oÉcrmn sÉcuNDA- Do PRAzo oe vlcÊNctl.

O presente contrato terá prazo de vigência de 06 (seis)

meses, entrando em vigor logo após a assinâtura do mesmo, podendo o mesmo ser

pronogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS

A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os

produtos estão de acordo com as especiÍicações do edital, podendo ser rejeitados e

substituídos de imediato, caso não atendam as especiÍicações deste contrato ou do edital.

cuÁusuln oÉctrtla QUARTA- Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena -
Paraná, para a solução das questóes oriundas do presente contrato, com expÍessa renúncia

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato,

em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas te§temunhas.
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Nova Santa Bárbara, aos _ de

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contato

{

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb'pr'gov'br - www.nsb.pr.gov.br
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01104,2015 tlúai de Ucilaçês Mdcipds

TCEPR
053

Valar

Detaihes prêcesso licitatório

Edita( Ê):dçir

Er*jdade E\êqrtoíô MUNTCÍPiO DE NOVA Sql{TA úRBÂRA

Am' 2o1s

No licitrdo/49eÍEa/irêdgitilk ade* 13 l
l'lodalidade; pregãc

Número eú,tây'pro.€sso' OtB/2015

|kiéo R€s,niô ô obrát co<rraaÉo ae ernrtesa âara fc.ílêcimeito de coính,6ríÉl. (qâsoliíta, óleo d€sd
@mrm, óleo dksd S10 e arb 32).

Foíma de Avalição

C{ta6o OrçâmenÉriã''-rscolt5L22Ol0OO20t1339C3(IOOO
_l

Preço málmdReferêÍEia de píêço - 368.{90,00

Dàta de LâÍ{amento dc Edibl O1/O{r2Ol5

Dáts da Àbeíorrà dàs pÍopotas 
irir,04lzo15 D.E Registo

DâE Resislro

0i,,114/:015

NO\â Dô'á dâ Àberh.m das I

Propdas

Dôb CàÍrelâÍrÉí|lo

t{pJ/seívic6.tce.pr.g8,.bíIfCEPR/Múicipd#úrLrDdallEsPÍocessocffnpíaasB 111

CPtr 427151295a t'9gqUi)
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POSTO MORRETES LTDA ClrlPJ N. m 0& 372lm0l-41
LO',IE 02 E I NO VALOR DE Rl 3Ot %t,m GRIZEIITOS E OIIO MIL
NOVECENTOS E SESSENIA E OITO REÀS) ROBASSA COMERCIO DE
GASOLTNA E PRODUTOS AGRJCOIÀS LTDÂ CNPJ N' .,?. 

176. I I J/OOO I.??
Pot âm, ficam .xpÍcss.lncnl! convoc.das as píopoentrs &irís clarsifisdq
p6E a astirEtun dE rêrp.rtiv!. AB dc X..8istÍo dc Pn§o., m. t .mo6 do lrt 6,1

cãFrt do ciúdo diplodr lcarl, rob !! pcnalidadã da l.i. Msrcr.r, 3l dê ly&Íço
dc 2015. HELDER T€ÔFILO mS SANIOS PÍ.fcilo Muricip6l Dc Mor..cs
HOMOLOGÀç,Io Com b!s! nõ hfoÍmâçô.! collsrriú.i d,o Pro.íÍE.rr.
Lkit úrio ti'. 0ll/r013 . TOMâ,A DE PRf,ÇOS N1 022015, .pós PrÍ.ccÍ
,uridi@, @ísid!ódo qtt for'.rr ob6.rvsdG os pÍ86 rccuÍsai! nos LÍÍro6 do
úigo 43 iÍtcüo m € Y r coln h€sr no inciro Vl do ânigo 43 ô Lli n'- 8.66d9,
honoloro o Foctdimcnto liciialirio cm cpigrEfc c ad.iüic. o objcto à empÍcaa:
ADNEN MICHÁLIZEN ABALEM DO ROSÂRIO ME CNPJ 13 206 O5ZOOOI.
(O, coln o vdoí d. RS 47 6t0,l I (QurêrÍr c s.G mil !cisc.rú6 . oi!.nt rc.ir c
Einaa e uí c.ntrvo6). I,oí 6m, tcâ cxp'alsamêntê convoaadÂ a pío0oú.nta aaimt
clÀxsiffcid., prrà a ÀssinÂtuÍ! do aGpcctivo Co ralo. nos ernor do 0n. 64 cspú
do citâdo d'plon'â leg.l. 3ob 13 pcÍElidadcs da hi MoÍrct6, 3l dc Març, dc 201 5

HELDEn TEÔFtr-O DOS SANTOS PÍÉf.rüo Múripol D! MüÍcrcs

i3 tlcoo - 2rililrola

I Noua Santa&árbaru

Avrso DE ucrr çÀo
mEc^o PnEsEtcr L}. r3rmt5- sx}

Obj.ro: Collllt ÍIo d. .Dpns. p.r. forr..im.llo dr .oDbrrtív.|, (g.!olin(
ót o di6.l.oD.r, ólro dLr.l §10 . rrh 32).
Tipo: McnôÍ pítço, por ircm
Rccebü.nlo dos Erwclopc.:Aaa l, l3:$ Lorrt do di.lar'0a20l5.
Inicio do Pr.B!o: DL 16 }{lm§, a3 1{:m tor,r
Prcço máximo: Rl§ 36t.{90,00 (rrtz.rlo. . !.n.rh . oho EiL qurtro..llo. .

b&IIrÊe4rICaDrll|IÉ pod.rlo s.r oblid.s Ê!n hoiirio d. cxpedanr. !!
Pr.feitrr M',liiI.I d. Nova SaIÚr B&hqn, sito a Rü! wdtuo Bi!.rEoun &
MoBca n'222, p.lo fon - 4l-326G8100, por Emial: llgi@ldêhrhgrqLbl ou
p.lo siic lat&lsigserlt

Novr Sânta BáÍbar., 0l/042015.
fúio HcníhÚ Gomca

PÍ.8ocno
Port Íian'0152015

Rl t20,00 - zlt7ümtl

I Nouo lta.colomi.

Avlso DE llcrr^ÇÂo
Edlarl d. To6.(h d. ftçor .'orUroltPMNI

À PR.EFEITT,IRA DO MUNICIPIO DE NOVO IIACOLOMI. EsTÁDO I)o
PAIâNÁ, !oÍ'. p,jblic. qu! frd rcriizár, às 09100 horâs do di.2l d! at'Íil d.2015,
m Av6ià 2t dc S.t rlbÍo, 7l l, Fo.E/Fsx OE(43 3437' I I I ó - CEP tó t95{00,
Novo ltrcolorÍi - Püe( 'IOMADA DE PREçúS, -lipo m.,'oí pÍ.§ô glot6l",
Pú'! CONTR^TAçÀO DE EMPRESA ESPECTALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÁO ELETRICA NOS PRÔPRIOS PÚALICO DO MI'NICiPIO.
NO Y IOR DE RJ - 9.ó00,00 (.ov. r!ú . t l*.rto. Í.rb} À Ptn!. cod
o intlim tcoÍ & Edild c s.rr! r6p.{rivos nodclo6, ãd.nd6, ancxo6 ! d.mat
docullictrto6, Dodcrl sêr .xrtrnl.d. m .rÉcr!çô §pím.ncionâdo r psíir do dÉ
0l d! üÍil dc 2015, no horáÍio c.m€rciat, dc !.BrDda â scxta-fcirã dâ! t:00 à!
I I rm hoÍas . dr, | 3:00 às I7:00 hoÍas. À Pastr nào s.rl fomêcida por coírcio, &r
oú .-m.il. InfoÍm.çõc! 0dioonir, dúvidr ! pcdidc dc cscl,cimênto, d.Eão
icÍ .Ísüninh.do6 á Comiss:o d. LiciLfõês no cndlrcço &ima mêncio.xdo. 

^coú.g! do! doc'rEcrúo6 c pÍopo.ra! dc pÍtçor dêycrá !ÊÍ Êfcluâdâ úa À.08:30
hoÍss do dia 2t d. rbíil dc 2015.

Novo llacolomi, 0 | dc âbnl de 20l5.
ROBERr0 MUNIIOZ
PÍcf.ilo Mr,licipal

al 120,00 . z.lozuãr16

J a*iglaeÍra.

PREFf, ITI]RA }IUNICI9AL DE ORTIGUEIRA
INEXIGIBILTDADE OI/I5

CIIÁMAMENTO PÚBLICO .' OUT5 (M.nor PftÍo)

O Mrmicipio d. OÍtiEr.En3 lofl! Êiblico $tê êí.rá rcccbcndo êm s!â lcdê m Rüa

Sào Pado, n'. 80 . Ccnlro, r p.ÍtiÍ do diâ 0ó dc lbnl d. 2015 até 27 d. lbnl dc

2015, nô horáÍio dÀs 08:tl0 àr 17:30 hoÍú, docün.d.çlo p6rà crcdcffiâmênto
dc Âsro.i.çõ6, Coopcrarivú, Píodúorcs RurEis c úns. PâÍâ foÍtr.cim.nlo dc

Cà.ros ÀimcrÍlciG da A8riculrurà [ün t!t. MlioÍGs iníoímôçõ6 tE s.dc da

Pr.fcituz ou pclo t lcfoi. (4?) ,277 - | l8t

-Notr: 
Os Edibir .rcodr&r-!. dispottiv.É á coÍslnt , grdurhm. !, nâ s.dc

d! pÍ.fciluô bÍDjlhqía19íiSaIa!Í.Slrlt]tilile Marüe! infonB!çô.§ Flo
rclcfonc (42) 327-l3tt. OíigrriÍa-PÍ,0l d! abril dc 2015.

DIORGENES LAURINDO
Prc.ilcntc dc Comisrâo

R3 t 20,00 - 2a0/ro/201 6

aYlso DE LlcrAÇÂo
Edibl d. ToÉ.d. dt Pnçot r'or0/z0llPMNl

A PREFEITURA Í)o MUNICIPIO DE NOVO ITÀCIT.oMI. ESTÂDO DO PA.

ÍrANÁ, to.rE público qlÉ f.rÁ Íc.liz!r. as l4:m horE do du 2, dê nbÍil dc 201 5,

nâ Ávcdda 2t dc scLrnbÍo. 7l t. Foll.lftx (}xx43 l4l?- l I 16 - CEP t6.t9$000,
Novo lt êolomi - Panná, TOMAD^ DE PREÇOS, "tipo m.mÍ pÍcço dobol",
p6râ@
itF r 

^v 
crNs D, vErctaos F vlol:pt^§ ílÀ FRorÂ MlrücJP L

@A
Paí4 com o inLiro l.o. ô Etitrl . s.us Írsr..iivot ítodo!,.d.rxh6, rÉx€ !
dcmaii docr)rtrG'rlos, pod.Íá sar crrríi À oo ctdarato slrysnarrioúdo a Fnir
do diá O t d. úíil d. 20 I S, Ílo horâÍio cooêÍciáI, dê lc$llda a !o(Ef.in dls t:m
& I l:00 l|oIs . d.r l3:m & l7:m hon5. A h !|e s.É foíEidr po( cnÍEio,
Íbx o{l ê-m!ü. Infoíú4õct ldicíoMi!, dwid.r . pcdido. dc €s.l!Í.cidctrio, &vê
Éo ser.n únintadôs I Co.nisão dG Licitâçõc. ío ciücr.ço &ima mêncionâdo

A .íÍ88, do. docutmÀlo3 c p.opods dc P.êços d.v.rá s.r .fct .da at às | 3:30

lDris do dir 23 dc .h.il d. 2015.
Novo lttcolomi,0l dc.kil d€ 2015.

ROBERTO MUNHOZ
Prcfêilo Múntipd

Ílt laa,00 - 2ao7vzo'll

AT'ISO DE LICIIAçÂO
Ediitl d. T.ud. d. Pnç6 .'00r,:l01$?lÍN..l

Â PRETEITURA DO MUNTCIPIO DE NOVO lTAcoLOÀ,lI. ESTADO DO PA.RANÁ

§na púbhco qú tr llrlizrr, àt or:m hds ú, di. 23 d. úril d. 2015, B 
^vcnd'2! & S.rábo, 7l l, Für/Fú ODd! 3al?_l I ló - CEP tó.t9J'(po, NN lt§l(rni

- P.nna.lOM D^ DE Pfl!ços. 'oPo ffi F*o dotql" Fn CrNr&ÀT çÀO
DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA EM SERYIçIS DE PINTI,,RA E RESTAT,IRAçAO

m pRÊDlo EM tuNcroN^MENm Do cR §. NovaLoB DE Rl {.6tr'r0 (olto

d ..!..t!- . oaa.ra. .oi.. !t it . .ov.tt ..tÚvo+ 
^ 

P!íÀ .om o i .iÍo Lor

do Edí.| c r.ur !t Friv6 modclor .ó.t!do., slro. c dcmi' &curnto.' Pod.ÍÚ 3.r

crrirEd. no cndtÍ.ço t!9..Ítcncidu.b r grnt rlo dir 0l rlc lbril& 2015' m M'io
colncrcr.l. dc a.$ndt ! scú!-êin dlt t:00 às I |0o horas e da§ 13100 \ l7:m hôíÚ

À Pdâ nto 3.Íá fdEiü PoÍ @.Í.io. t t ou.@il. Infoíú.ç!.t .dicion a, dúvÍlrs

. Fdih. d. .*Lr..Írl.nl,o, &YGr& t . dslniih.do6l Cqni!§,o ê LEn ç!t! !Ú

.!d.cço ..iDr G.iolrdo A !.lt!8' do6 .hunc 6 G P.!!o6ns d. F.§.6 dcv.tá

s.r .f.ü!d. .ú às 0t:30 hors ô di. 2l d. alril d. 2015.

Novo ltrelo|li, 0l & úrü d. 2015.

BOIEXTO t'ÍUNllOZ
PttfÊio MuiqPd

Rl laa.00 - zo7lnoíl

I Perobal

LICENCA PBEYTA
SIDNEY If,RNÂllDO DELGÀDO ZÀlNÀ torÍt Éblko qrê Éqft,t. m laP'
. LICENqA PRÉVIA' p.rr rliyidtd. d..vi.oltu.t, t t r ifltd.do rr Er.Írd.
V.tb, X! 2. Nc q.d lro Íoi d.r.Íúirtdo .ttEdo d. iEPt.to iúbh.tlt

ú 2a,00 . rao!$roíl

I nitango

MUNIchIo Df, PtrANcÀ
AVI§O DE LICITAÇÃO

puaLlc^ÇÀo DE EDlraL it.' 027rI0l s
MoDALIDADE PREGÃO PRESENCI,AL

OBJETO:ÂqúLhlo d. CÀMIIYHÔES (IS^DOq Pirt .!.rdiE.!lo . S.cr.lr'
rü Ml.i.iDri tlt Cid.d..RECEBIMEI{IO DÂS PROPOSIAS: tra 09hmm do

d'! 2l dc.bnl d.2015 LOCÂL: s.la d.licrra{õGs lo.3l'zrda no Pa, Murc'Fl'
Ccnuo ÂdmnEu.tivo 2t dc r.,Erc, n" I7l. Prtâng! - PR lNFORVAÇoEs
COMPLEMENrÀRES: DiÍí{Íc c ns s!d. do Municipio d. Pitan8â' siluado no

C.dÍo^dminjsrralivo 28 dc JaIEiro, I ? I _ CcnEo - Pitary. - PR' ou pclo l!l.foí.
(0§.4?) 1646 | 122 Í.md 22t, frx (Oro(42) 36'tG l I ?2, cmal: pi6nSliicit&@8marl'

com PiErgÀ o I dê 
^bril 

d. 2ols.Alirlr Jota z.uPhr ' ?ÍtÍ.ito
RL 12.00 . 2.0L20l0

I kimetuo ile Maio

PREFEITI.INÁ MI§ICIPAL DE PRII,IEIRO DE MAIO
TOMADÂ DE PREÇOS N'O3/IOI5

EDÍTAL RESU[,IIDO
o MuNlcipto DE PRIMEIRo DE MÂlo - EsrADo Do PARÂNA, Pc§soa

,uridica dc Dircno Publim l cím, iÍEcnio no CNP., sob n'. 76.245.059/(m l '01'
pcla S€.Í.LÍü dc Admini*iÉo. Coíni§lro P.ÍmalEÍtlc dê Lic@o do Mtnicipio.
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_ Avrso pE LtctrAcÃo
PREGAO PRESENCIAL NO í3/20í5 . SRP

TERMo pE HoMoLocAÇÃo E ApJUptcAcÃo
PREGÂo ELETRôNrco N, g/zoí5

A0 1" (primeiro) dia do mês de abril (04) do ano de
dois mil ê quinzê (2015), em meu Gabinete, eu Claudsmlr
Valórlo, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçôes
legais, HOÍIiOLOGO o procediÍnento da Licitaçâo Plogáo
Eletrônlco n.o U20í5, destinado a contratâÉo de serviços
de Bufiet, para atender os eventos reâlizados pela SecretáÍia
Municipâl de Assistência Social, a favor da empresa que

apresentou menor proposla, sendo ela: KÂRLA WLCKEN
68484348920, CNPJ n' í2.637.865/0001-42, num valor de
R0 '13.320,00 (treze mil, trezentos ê ünte reais), para que a
adjudicaçáo nele procedida produza seus iuídicos e legais

efeitos.
Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais peúnentes.

Claudemlr Valérlo
PreÍeito Municipal

TERMo DE HoMoLoGAcÃo E ADJUDIcAcÃo
PREGÃo PRESENctAL No 9/2ots - sRP

Ao Í'(primeiro) dia do mês de abril (04) do ano de

dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu claudoml?
Valárlo, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições
legais, HOI OLOGO o procediÍnenlo da LicitaÉo Progão
Pro3ônclal n.' 9120í5, desünado âo registo de pÍeços para

eventual conlrctaÉo de empÍesa parâ pGstaÉo de serviços
de leitos de casa de apoio para atendimento de pacienle§

usuários do SUS, em tralamento de saúde fora do domicllio

CtFo), a favor da empresa que apÍesenlou menor proposta,

sendo eta: HEUO DA SILVA BRUSQUE - ME, CNPJ N.

75.225.01110f]o1-79, num valor de Rf í4.250,00 (quatoze
mil, duzentos e cinquenta reais), para que a adjudicação nele

procedida produza seus iuridicos e legais efeitos.
Dar ciência aos inteÍessados, obsêÍvados as

prescrições legais perlinentes.

Claudemlr Vâlério
PreÍeito MuniciPal

Diário Oficlal El€tÍônico do irunlclplo de Nova Santa Bárbara
Rua:WalfÍedo Bittencourl de Moraes n'222 - Centro

Fon€/Fax (43) 326&8í00
Efl ail: diaÍioofi cid@nsb.pÍ.gov.br

uÍvíYv.nsb.or.oov.bÍ

Oblsto: ContrataÉo do êmpre3a para fomaclmênto de
combustíyel, (ga3olina, óleo dlo3sl comum, óloo diêsâl
510 e aÍla 32).

'Iipo: Menor preço, por ilêm.
Recebimento dos Envelopes: Atá às í3:30 hor.s do dle
16/0/U2015.

lnicio do Pregáo: Dla í6104120í5, às í4:00 hoÍa3.
Preço máximo: R$ 363.0í9,00 (tÍozsntos e ssssenta e trôs
mil o dozonovê roals).

IDICIDffíb§_çlEdSOelleÍ!Ê: poderão seÍ obtidas em
horáÍio de expedienle na Prefeitura Municipal de Novâ Santa
Bárbara, sito à Rua WalÍredo Blttencourt de Moraês no 222,
pelo Íone: 43-326ê.8100, por Email: licitacao@nsb.pr.oov.br
ou pelo site wYvl .nsb.ot.oov.br

Nova Santa Báóara. 0'l 1041201 5

Fablo Henrlque Gomss
Pregoeiro

Porlaria n" 0'15/2015

LEI N'774, DE 01 DEÂBRIL DE 2015.

SÚÍúULA - Dispóe sobre alteraÉo da Lei Municipal no

710noÁ.
A Câmara Municipal de Nova Sanla Bárbara no

uso de suas atribuiçôês legais aprovou, e eu Prefeito

Municipal sanciono a seguinte Lei:

ArL to- O AÍ1. 30 da Lei Municipal nn10f20'14-
ouE DtspÕE soBRE A poLlncA MUNtctpAL DE

AÍENOIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADoLESCENTE E DÁ ourRA PRovtDENclAs passa a

ügorar com a seguinte redaçáo:

06..ênro ,s5$áds por aêftic<r.o
D:rr!âr - t\(,v3 §itr3 qàrbs., ârianli! l,tunio.in

s.tR.o,sr". :tun

Poder

Executivo

H'464 - tlsva Sanla Báíbara, Pârâná

T ffi,,ffiHw*I

"Ârt. 3G- Caberá ao Conselho ilunlclpal ou do
Dlstíto Fodorâl dos Dlrôltos da Crlânça e do
Adoloscentê, com a antocadôncla de no mÍnlmo 06 (sêls)

mosôs, publicar o odital do pÍocesso ds Gcolha dos
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í. MARIO HENRIQUE HlKlDA, brasileiro, natural de ASSAI - PR, solteiro, empresário,
nascido em 16 de Março de 1981, do comercio, CPF no.029.691.329 -40 e RG n.o
7.217.274{. S§P/PR, emitido em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de
23.9.97). Residente e domiciliada a Pça Pio Xll n.o 98, Centro Santa Cecília do Pavão -
PR, CEP 86225-000, (art.997, I, CC/2002). Empresário (a), com sede na Avenida
Walter Guimarães da Costa n. 41, Trevo - Cenlro Nova Santa Barbara - PR, inscrito (a)
na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41í0635984-7 e no CNPJ sob n'
10.212.11910001-81 , fazendo uso do que permite o $ 3", do artigo 968, da Lei n"
10.406Í2002, com a redaçâo alterada pelo eÍtigo 10, da Lei Complementar n" 128, de
19.12.2008, ora transforma seu registro de EMPRESARIO(A) em SOCIEDADE
EMPRESÁRh, uma vez que admitiu os (as) sócios (as):
2. DALVA DE OLIVEIRA FRANCO HlKlDA, brasileira, natural de Santa Cecília do
Pavão - PR, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 15 de Maio
de 1961 do comercio, CPF no. 679.105.999-00 e RG 3.167.1'!4-0 - SSP/PR, emitido em
Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a Pça
Pio Xll s/no, Cenlro Santa Cecília do Paváo - PR, CEP 86225-000.
3. MARIO QUENDI HlKlDA, brasileiro, natural de Sáo Sebastiáo da Amoreira - PR,
casado em regime de comunhão paÍc:al de bens, nascido em 25 de Outubro de 1957.
do comercio, CPF no. 278.7U.569-34 e RG no. 1.741.254 - SSP/PR, emitido em
Curítiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliada a Pça
Pio Xll s/no, Cenlro Santa Cecília do Pavâo - PR, CEP 86225-000, (art.997, l, CC/2002)
passando a constituir o tipo jurídico SOCTEDADE LIMITAOA, a qual se regerá,
doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos
os sócios:

AUTO POSTO HIKIDA LTDA
CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DÉ: EMPRESÁR|O

1" A sociedade girará sob o nome empresarial, AUTO POSTO HIKIDA LTDA, com
sede e domicílio a Av. Walter Guimarães da Costa no 41, Trevo, Centro - Nova Santa
Bárbara - PR CEP 86.250-000, (art. 997, ll, CC/2002).

2â O capital social será de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais. divididos em 80.000 (Oitenta
mil) Quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum) real cada, integralizada, neste ato em
moeda corrente do País, pelos sôcios):
MARIO HEN IKIDA No. de quotas 60.000 R$ 60.000,00
DALVA
MA

O HIKIDA No. de quotas
No. de guotas

1 RS 10.000,00
R$ 10,000,000.0
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5, CC/2002).
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