
FERNANDO CESAR LARINI- EPP

cNPJ N.a 04.s04.238/0001-05 tNSCRtçÃO ESTADUAL N.e 90238787-01

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL No í3/20'15, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a

empresa FERNANDO CESAR LARINI - EPP inscrita no CNPJ sob o no 04.504.238/0001-05, até a
presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou
indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRtn, ae parlicrpação em licitações e/ou impedimento de
contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para

a, licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito
Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da
mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente d o

Nova Santa Barb .PR. 16 de Ab e 2015
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-/A 7/é t* a?z
Empresa FERNANDO C R RINI - EPP
Representante Legal F ando Cesar Larini

Cargo: TITU

4

tro+.so+.zis,ootl1-oF

F3-TNANDU CES^R LêrFNr
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RUA ANTONIO FERREIRA, 643, CENTRO, NOVA SANTA BARBARA-PR, CEP 86250-OOO,

TEL (43) 3266-L4L6 e-mail: rosangela-dasilveira@hotmail.com

RG 7157-03
cPF 151 .846 509-97



FERNANDO CESAR LARINI - EPP

cNPJ N.e 04.504.238/0001-05 tNSCR|ÇÃO ESTADUAL N.e 90238787-01

DECLARAÇÃO ( ART. 70, tNC. XXXilr DA CF)
Pregão Presencial No í 3/2015

Prezados Senhores

A empresa FERNANDO CESAR LARINI - EPP inscrita no CNPJ sob no 04.504.238/0001-
05. por intermédio de seu representante legal o Sr. Fernando Cesar Larini, portador da Carteira de
ldentidade no 7.157-03 e do CPF n' í 51 .846.509-97, DECLARA, para fins do disposto no inciso V,

do arl.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 não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

.r,. insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz

Nova Santa Bárbara. '16 de Abril de 201 5
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Empresa FERNANDO CE INI . EPP

Representante Legal F o Cesar Larini

Cargo. R

RG 7. 157-

cPF 151.846.509-97

--@274.

Ioa.soa.zis/ooo1'dí

F}:iNANDU CESAR I.âRNI

z',a at'-.nio FcrrciÍa, Ó{3

u_jr*ífxtiffiffiJ

RUA ANTONIO FERREIRA, 643, CENTRO, NOVA SANTA BARBARA-PR, CEP 86250-000,

TEL (43) 3266-L4L6 e-mail: rosangela-dasilveira@hotmail.com
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FERNANDO CESAR LARINI- EPP

cNPJ N.e 04.s04.238/0001-05 TNSCRTÇAO ESTADUAL N.s 90238787-01

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial N" 13/2015

A empresa FERNANDO CESAR LARINI - EPP inscrita no CNPJ sob no 04.504.238/0001-
05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fernando Cesar Larini, portador da Carteira de
ldentidade no 7.157-03 e do CPF no 151.846.509-97; DECLARA, para efeito de participação no
processo licitatório Pregão Presencial No í 3/2015, da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam

108

de cargo em confiança ou estatutário, de
servidores vinculados ao Departamento de
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, 16 de Abril 2015

ento, de membros ou
pras e Lic es do Município de

NI . EPP

esar LaÍini

direção
Finanças

edeas

:ézt
Empresa FERNANDO CESAR
Representante Legal Fernand

lõ+.so+.eis/oooí.oF

Cargo. TITU
RG 7 157-03

cPF 1s1 .846.509-97

F :jiiNANDU CESAR LÁRrNI

;(Ua A!,-.nio Ferreira, ó{3
ccnrm . cEP 86.250_000

Nov6 56111 BÁRBARA . PKJ

RUA ANTONIO FERREIRA, 643, CENTRO, NOVA SANTA BARBARA-PR, CEP 86250-OOO,

TEL (43) 3266-1416 e-mail: rosangela-dasilveira@hotmail.com
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FERNANDO CESAR LARINI- EPP

cNPJ N.e 04.504.238/0001-05 tNSCRtÇÃO ESTADUAL N.e 90238787-01

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que o titular, da Empresa Fernando
Cesar Larini - EPP, inscrita no CNPJ no 04.504.238/0001-05, com sede na Rua Antonio
Ferreira, n.o 643, centro, Nova Santa Barbara-PR, é o Sr. Fernando Cesar Larini

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pelo
Prêgão Presencial no 13/20í5, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

Fernando Cesar Larini, titular, Av. Cicero Bittencourt Rodrigues, s/n, centro, Nova Santa
Barbara-PR.

Nova Santa B ra-PR, í 6 de ril de 2015
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í/
Assinetur

Empresa FERNANDO C

Representante Legal F

LARINI . EPP
o Cesar Larini

fo+.so+.zis/ooo1-oF

Cargo: TITULAR
RG 7.157-03

cPF 151.846.509-97

FI:iNANDU CESAR LARTNI

:(ua A'l, ..oio Ferreira" Ó{3
, ccntÍo . CEP 86.25G'00o t
!- novn sANTA BÁRBARA - Pt' J

RUA ANTONIO FERREIRA, 643, CENTRO, NOVA SANTA BARBARA-PR, CEP 86250.000,
TEL (43) 3266-1416 e-mail: rosangela-dasilveira@hotmail-com

DECLARAçÃO DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO

Por ser verdade, firmo a presente.

L
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Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

0

lnscrição no CAD/IGMS

90238787{í

Nome Empresarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento

irunicÍpio de lnstalaÉo

lnscÍição

'151.846.509-97

lnscriçáo CNPJ

04.504.238/000í45

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

FÉRNANDO CESAR LARINI

lnício das Atividades

08/200í

QualmcaÉo

EMPRESÁRIo

Esilado do Paraná
SeoetaÍia de E§ado da Fazenda

coordenado da Reeila do Estôdo

CAD/ICtitS Í{o 90238787-01

Emprea / Estabelecimento

FERNANDO CESAR LARINI

RUA ANTONIO FERREIRA, 643 - CENTRO - CEP 8525O.OOO
FONE: (43) 3266-í4í6

NOVA SANTA BARBARA - PR, DESDE O8/2OOí

( EstabsleclÍnonto Írlatiz )

QualificaÉo
situaÉo Atual ATlvo - REGtÍrtE NoRIAL / NORi|AL - DtA í4 DO iiES+í, DESDE 08/200í

Natureza JurÍdica 2í3-5 - E PRESÁR|O (|ND|V|DUAL)

Ativilade Econômi@ Principal do 473í-8100 - COMERCIO VAREJISTA DE COiIBUSTIVEIS PARA VEICULOS
Estabehcimênto AUTOiiOTORES

Atiüdade(s) Econômica(s)
Seendária(s) do Estabelecimento

Tipo

CPF

Este CICAO têm validade até 1tU092015.

Os dados cadastrais deste estabeledmento poderâo ser confirmados via
lnternet víww.f azenda,pr,qov.br

Emitido Betsonicamente via Irternet
14104/2015 9:45:54

c Dados transmitidos de forma sêgura
Teanologia CELEPAR

hüp6:/Àvww.arinteÍrd.pí.gov.bri cd cms/_ce_C lFSl'l D .asp?elncludeur*F acit=S&eC adicms=90238787018€Useí=AD EGAIL 1t1

Emissão do CICAD

rÉ
HEMET'Il|llL
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PA!4x4
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FERNANDO CESAR LARINI- EPP

oNPJ N.o 04.504.238/0001-05 INSCRIÇÃo ESTADUAL N'o 90238787-01

RUA ANTONIO FERRE RA,643, CEruTNO, ruOVI SANTA BARBARA.PR, CEP 86250-000,

TEL (43) 3266-1416 e'mail: rosangela-dasilveira@hotmai c0m
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PREFEITURA MUNICIPAL 112

NOVA SANTA BARBARA

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS EIITWLOPES N'1 E N" 2

REF: EDITÁL DE PREGÃO PRESENCAL N'T3I2O15 -PROCESSOAI'MIMSTRATIVO N.O
0Ignu5

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em
atendimento ao edital de Pregão Presencial n" l320l5 -
(PMNSB\ - Contrataç[o de empresa para fornecimento
de combustível, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel
§10 e arla 32).

Rue Walfrêdo Bittencouít dê Moraes, 222 - Ü(Oq43) 3266-8100 C.N.PJ. 95-561.080/0001í0
E{ail: licitecâoônsb.proov.br Nova Santâ BáÍbare - Paraná

ESTADO DO PARANÁ

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e quinze (2015), às 14:00 horas no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no

222, Baino Centro, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão públic4 sob a presidência da Pregoeiro
Sr. Fábio Henrique Gomes, RG n' 10.149.089-0 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.227 -2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG no

9.170.714-4 SSP/PR, desigrados pela Portaria n'015/2015, para proceder o julgamento dos
envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão
Presencial n' 13Í2015 - destinado a contratagão de empresa para fomecimento de combustível,
(gasolin4 óleo diesel comum, óleo diesel S10 e arla 32). Aberta a sessão o pregoeiro informou que

protocolaram os envelopes no I e no 2 as seguintes empresas: FERNANDO CEZAR LARINI -
EPP, CNPJ n" 04.504.23 8/0001-05, representada pela seúora Rosangela da Silveira, RG n'
6.572.527-4 SSP/PR e AUTO POSTO HIKIDA LTDA, CNPJ n" 10.212.119/0001-81,

representada pelo seúor Mario Quendi Hikida, RG n' 1.741.254 SSP/PR. O pregoeiro resolveu
dar continuidade ao pregão solicitando que o representante da empresa presente apÍesentasse os

documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o

pregoeiro iniciou a sessão com aniiLlise dos envelopes conteÍldo as propostas de preço, onde foi
tlada oportunidade ao representante da empresa pÍesente de apresentar seu lance. Após a redução

do valor apresentado o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa FERNATDO CEZAR
LARINI - EPP, CNPJ n" 04.504.23 8/0001-05, com lances no valor de R$ 2,71 puao item 2, lance

no valor de Rl§ 2,85 para o item 3 e lance no valor de R$ 2,40 para o item 4, compatível com o

máximo estipulado no edital e a empresa AUTO POSTO IIIKIDA LTDA, CNPJ n"

10.212.119/0001-81 que apresentou lance no valor de R$ 3,29 para o item 1. Em seguida foi
calculado o percentual de desconto linear a ser deduzido do valor a ser pago Íu; empresÍ§

vencedoras que será de 2,04%o pua o ARLA 32, 07o para a gasolina" 035% para o óleo diesel S10

e 037% para o óleo diesel üpo B. Em seguida" procedeu-se à anriLlise dos documentos da empresa

vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos reqúsitos editalícios, sendo portanto

declarada habiüúada. Foi ent?Ío concedido pelo PregoeiÍo, o prazo de l0 (dez) minutos para a

manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem manifestação de

intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O processo será

encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologagão. Nada mais a tratar, a

I





113PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

sessão foi enceÍrada, eu, Maria Jose Rezende, lawei a presente ata que lida, e achada conforme, vai
assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

E

Pregoeiro

Proença

Equipe de apoio

rgado

e

Equipe apolo

Representante da empresa sto Hikida Ltda

da Silveira
Representante da empresa Fernando Cezar Larini - EPP

2

Rue WalÍBdo BittencouÍt de Moraes, 222 - E(0rc(43) 3266{100 c.N.P J 95 561 080/0001-60

E-mail: !&Iê§aa@!§!..pfggy,.E Nova Santa BáÍbara - PaÍaná



REFEITURA MUNICIPAL [t4
NOVA SANTA BARBARA

ESTÂDO DO PARANÁ

RESULTADO DE L|C|TAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 13/20í5

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 16 de abril de 20't5, às'14 horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se o julgamento da

proposta e abertura da documentação apresentada na licitaçáo na modalidade Pregão

Prêsencial no '13/20'15, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de

combustÍvel, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e ada 32). Protocolaram os

envelopes n' 'l e n' 2 as seguintes empresas: FERNANDO CEZAR LARINI - EPP, CNPJ no

04.504.238/0001-05 e AUTO POSTO HIKIDA LTDA, CNPJ n' 10.212.119/0001-81. O pregoeiro

resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os representantes das empresas presentes

apresentassem os documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o

credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessáo com análise dos envelopes contendo as propostas

de preço, onde foi dada oportunidade aos representantes das empresas presentes de

apresentarem seus lances. Após a redução do valor apresentado o Pregoeiro declarou como

vencedora a empresa FERNANDO CEZAR LARINI - EPP, CNPJ no O4.5O4.23U0001-05, com

lances no valor de R$ 2,71 para o item 2, lance no valor de R$ 2,85 para o item 3 e lance no

valor de R$ 2,40 para o item 4 e a empresa AUTO POSTO HIKIDA LTOA, CNPJ n'

10.2'12.119/0001-81 que apresentou lance no valor de R$ 3,29 para o item 1, compatíveis com o

máximo estipulado no edital. Em seguida foi calculado o percentual de desconto linear a ser

deduzido do valor a ser pago as empresas ven@doras que será de 2,04o/o para o ARLA 32, 0%

para a gasolina, 0,35% para o óleo diesel S10 e 0,37% para o óleo diesel tipo B' Procedeu-se

então à análise dos documentos das empresas vencedoras do certame e observou-se que a

mesmas atenderam aos requisitos editalícios, sendo portanto declaradas habilitadas.

Resolvsse encaminhar ao Departamento Juídico para obter o parecer' e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 1710412015.

Elaine C Santos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E100'
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov br

- 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,





9uaBd - BJe(u?g
eUES B^oN - I{'itr6lõE@EmlE?[$IIrd :lteur3 - ZZZ!{92 (et)o(O) xej€uoJ - ZZZ 'seBioy{ Unooue$tg ope4eM enu

,DSND'

opDp ra\p wanb ap apDp qDsuodsal a o7o op apDpilnu ap Duad qos'aluandwox

rops opd soygluawDSJo sosrn)ar sop opS»lpu! D oluDnb a^lsnpu! 'SA/ggS'A

uu p7 olad sopox{ sorcugdga sop quawltdwn) wor tso)s!^ald s1o6a1 soluawlpantd

sop oquap opDplu! 1ol ossatotd o anb as-ouasq1

'solto7uaw ot s a1u1n6 a s

so raral D ossod owsaw op op5o1tt11os awtoluoc jodl4unw op$ op solnc1aa so otod

p^psnqwor ap o1uawpautol otod osatdwa ap ogSoloauo) o op{qo nd wal anb

St1Z/Et1 õu tDltuasat1 op6at4 opSolrcy ap ossacotd op apnp11o6a1 ap solcadso so qos

ncatod ap opsslwa opuas!^ '.SI1'Z ap IrqD ap lt ap opolop otlgtn[ oluawoyodag

assa D opDtlutwmua alualpadxa awoluo3

.IÜJT 
.ONÍÍTVfl\WA

1o draunyl ollalat 4 ! o u ps a O

:@ryJrn['o1da1 :wa6u6

guBrBd - er?(Ugg EUES e^oN - rqIIÍdtEEiEIATítttrd :[a.rF3
0$1000/080 t99 96 o N fdNc - zzzhggz (ero) xpjrâuol 'z!s ou elsoc Bp seEreuJng lereM .^v

§II vuvEuys vlNvs V^ON 30 lVdtClNnII VUnItfJSUd

'op\o1pl ap a7uauowad opsslwoS a o4aodatd oo

oyn{ sosatdwa (sonp) 79 lopuasatd awDuar op todrcryod otod as-wotopuapatc

anb as-no7l7suo) apuo 'SL7'Z ap UrqD ap 9y otod opD)rDtu lDpuasaJd Dwals1s ou

olndsrp otod sotp (Wo) e0 owlulw ou ap pâal ozotd o as-noptondD '€6/999'g 6u p1

Dp IZ UD DurwJalAp anb O oUol olsap as-opulJdwm 'ossacotd op Dlsuú auo{uot

'EÍy'Z ap HqV ap Z0 Dlp ou oplun Dp p1c{9 o1tg1p ou a puDrDd op opDlsg op

1ot$g oyglq ou'SgZ ap ürqD ap €0 ap olop wa o1d1t1un111 op 1o1t{o op6tg oo olun[

opocyqnd aruawDp!^ap pl 1o11pa o anb as-ot{ya1

loouasatd opdatd ap octpyn[ oluawoyodap assa rcd opyadns apDpllDpou

o opu1ndas 'olr,oloxoluú lDgpa op opJotoqola D a^noq tguDJDd op opqs7

op a oplun Dp sDluo) ap punqyt op opSolualto D opuúapaqo a olcugtodsuo4

a apopr4lqnd 'apopttrqpadwor rotDw t11uoto6 otod atdwas a pdplunw

o1otl op soln4ad so otod prylsnqw@ ap oruawpautol otod osatdwa ap op5o1o4uo3

D D^Dupsap as ossatotd o anb ap opSouolur Dp aruDlp a Dlr,olDtlrll apDpllDpow

Dp asllpuD otod oclgtn{ olad nossod ossacotd 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA 116
Av. Walt€Í GuimaÍãês da Costa n 512, Fone,/Feü. (0/,3l26f-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/mO160

Eflail D@§UAa0Íl&çoEbÍ - Nova Senta Báóera - PaÍaná

0 pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análíse da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances oraís. Diante dos

preços apresentados o Pregoeiro declarou como vencedora as seguintes Empresas:

FERNAND? CEZAR URINI CNPJ n.e 04.504.238/0007-05, nos itens 2,3 e 4 MÁRIO

HENRIQUE HIKIDA CNPJ n.o 10.212.119/0007-87 no item 7. Após o encerramento da

fase de lances, foi feita a conferência e avaliaçdo da documentaçdo de habilitação,

conÍorme prevísto no edital do certame, constatando-se que as empresas vencedoras

estavam habilitadas,

Sugerimos ao Departamento de Licitações que

consulte o site do TCE Paraná, no sentido de vertficar se as empresas participantes

não estão declaradas ínidôneas para partícipar de certame licitatório.

Até o presente momento não há informação da

Comissdo Permanente de Licitação da interposição de recursos adminÍstrativos ou

judiciais contra o procedÍmento em andamento, razão pela qual encaminhe'se a

autoridade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

É o parecer, S.M.J,

Nova Santa Bárbara, 22 de abril 2.015

r nP 48.

Rua welftedo Bi[encourt Moíasr, 222 - FoneEax Pxl!3l2€f-122 - Eflail: lE!5bllud@I§oE.br ' Nova santa
BáÍbaÍe - Parená
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TCEPR

Tlpo doqrnento

Noane

CNPJ Número docümento 10212119000181

(onsulta de lmpedidos de Liritar

Pc.q{|.. !m?.dldo. d. Ucit.r

Período Êlblicação : de

Oata de Irício lmpêdimento: de

Dab de Fim Impedimenb: de

até

até

até
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TCEPR
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(onsulta de lmpedidos de Iiritar

Tlpo docl,nefib
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CNPJ Número doôJmento 04504238000105

Período publl@ção : de

Oab de Inído lmpedimento: de

Data de Fim Impedimenb: de
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aÉ

,,tl,|HUtl ITTM INC()NTRADOI
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NOVA SANTA BARBARA
REFEITURA MUNICIPAL

Fâblo
Pregoeiro

Bsteoo oo penetÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade'PREGÃO PRESENCTAL" a.o 13/2O15,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório .

Nova Santa Bárbara, 28l04l2Ol5.

Gomes
01s/ 201s

Rua WalÊedo Bittencouí de Moraes no 222, CÊnrro, ? 43.3266.8100, B - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara'

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsbpr.gov.br' www.nsb.or.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERUO DE HOMOLOGAçÃO E ATTJUDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2015

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril (04) do ano de dois

mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemlr Valério, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuiçÕes legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçâo Pregáo Presencial n.o l3/2O15, destinado a contrataçâo de empresa

para fomecimento de combusüvel, (gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10

e arla 32), a favor das empresas que apresentaram menores propostas, sendo

elas: FERNANDO CEZAR LARINI - EPP, CNPJ no 04.504.238/0001-05, num

valor de R$ 24O.I8O,OO (duzentos e quaÍenta mil, cento e oitenta reais) e AUTO

POSTO HIKIDA LTDA, CNPJ n' 10.212.119/0001-81, num valor de R$

128.31O,OO (cento e vinte e oito mil, trezentos e dez reais), paÍa que a

adjudicaçáo nele procedida produza seus juúdicos e legâis efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

rio
paI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb,pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PORTARTA No 03í/2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO OE NOVA SANTA
úRBARA, ESTAOO OO PANP.I.IÁ, O SÍ. CLAUDEMIR
VALÉRlO, no uso de suas atribuiçÕes lêgais, resolve:

Art í' - PRORROGAR por mais 30 (trinta) dias o

pra,zo para a Comissáo do PÍocesso Administrativo

Disciplinar instaurado pela Porlaria no 020 de 27 de Março de

20í5, a concluir os tÍabalhos referenle ao processo

administÍaüvo 002y2015, composta pêlos membÍos:

Prêsidente: Fáblo HônÍlquô Gomg3 - RG no 10.407.423-5.

Membro: tlônlcâ ll.da PÍoençs - RG no 10.450.207-5

Membro: Polllny SlmeÍo Solto - RG n" I .257.282-0

Aú 2P - PeÍmanecem inalterados os demais artigos

da PoÍtaria 02020í5.

Art 30 - Esta PoítaÍia enFâ êm ügoÍ na data de sua

publicâção, revogadas as disposlçóes em contÉrio.

Nova Santa Báíbara, 27 de AbÍil de 2015

ctáuDÉ tR vALÉRro
PreÍeito Municipal

PORTARIA NO 03Z2Oí5

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁREARA, ESTADO DO PARMÁ, O ST. CLAUDEMIR

VALÉRIO, no uso de suas atribuiçóes legais, resoh/e:

ArL í' - PRORROGAR por mais 30 (trinta) dias o

ptdzo paÂ a Comissáo do Processo Admlnistrativo

Disciplinar instrurado pela PoÍtaria no 019 dê 27 de Março de

2015, a concluir os trâbalhos reÍerente ao processo

âdministÍaüvo 00'1/2015, composta pelos membÍos:

Presidente: Luclnóla Qulntlno endes - RG N.o 45744833

Membro: Fáblo HenÍlqua Gomês - RG no10.4l7.423-5.

Membro: Polllny Slm.Ía Sotto - RG n.o 9.257.282-0.

Alt. 20 - Permanecem inalterados os demais

aÍtigos da Portaria 019120'15.

AÍL 30 - Esta Porlaria enúa em Mgor na data de

sua publicaÉo, revogadas as disposições em contráÍio.

TERMo DE Hoi,oLoGAcÃo E ADJUDIcAÇÃo
PREGÃo PRESENCIAL N" I3,20í5

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril (04) do

ano de dois mll e quinze (2015), em meu Gabinete, eu

Cleudemlr Valórlo, Prefeilo Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, HOI|OLOGO o procedimento da Licitação

Pregâo PÍesenclal n.' í3/20í5, destinado a contrataÉo de

empresa para Íomêcimento de combustlvel, (gasolina, óleo

dlesel comum, óleo diesel S10 e aía 32), a Íavor das

empresas que apresentarâm menores propostas, sendo elas:

FERNANDO CEZAR LARINI - EPP, CNPJ no

04.504.238/0001{5, num valor de R$ 240.í80,00 (duzentos

e quarenla mil, cento e oitenta reais) e AUTO POSTO

HIKIDA LTDA, CNPJ n' '10.212.119/0001-81, num valoÍ de

Ri í28.310,00 (cento e vinte e oito mil, trezenlos e dez

reais), para que a adjudicação nele pÍocedida produza seus

iurÍdicos e legais eíeitos.

Oar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais peÍlinentes.

Claudemir Valério
PrêÍeito Municipal

Dlárlo OÍlclal Eletrônlco do munlciplo de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍedo Bittencourt de Moíaes n'222 - Centro

Fone/Fax (43) 32ffi100
E{ail: diarioofi cial@nsb.pí,gov.bÍ

nvíw.nsb-Dr.oov.bÍ

o@mnro assinado po. cedícado
Digrliâl - Nova Sânt B&ôáE PÍeí.in . Múiopal:
95561080000t60-ÂC SER S^- Su! ôutenuddâê ê

ficial E tir tG

N' 500 - Nova Santa BáÍbara, Paraná

-

Terça-Felra, 28 do AbÍllde 2015.

l

Nova Santa Báóara, 27 de Abril de 2015

ctluoeurn velÉnro
Prefeito Municipal
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRDEM DE COr{TRATAçÃO

Pela presente ordem, AUT'ORIZO a contrataçáo das empresas:

FERNAIIDO CEZAR LARINI - EPP, CNPJ n' 04.504.238/0001-05, num valor de

RS 24O.18O,OO (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta reais) e AUTO POSTO

HIKIDA LTDA, CNPJ rf l}.2L2.ll9l0001-81, num valor de Rô 128.31O,OO

(cento e vinte e oito mil, trezentos e dez reais). T\rdo de conformidade com a

presente Licitação na modalidade Pregáo Presenclal n.o 13/2O15.

Nova Santa Bárbara, 3O/O4l2ol5.

Clau

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacaotânsb.or.cov.br - www.nsb.or.gov.br
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124BARBARA

Estado do Paraná

Contrato no 0í 'tl20'15

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFETTURA MUNTCIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA AUTO POSTO HIKIDA,
TENDO pOR OBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIi,IENTO DE COÍUIBUSTíVEL.

Referente Pregão Presencial n.o 13/2015

CúUSULA PRIMEIRA. oo oBJETo
A CONTRATADA obriga-se a fornecer combustível, (gasolina), para

suprir as necessidades dos veículos da frota municipal de todos os departamentos, conforme
consta da proposta apresentada no Pregáo Presencial n.o 13/2015

Parágrafo Primeiro: Todos os produtos deverão obedecer às
normas e padrÕes da ABNT, da ANP, ser de boa qualidade e atender eficazmente à

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

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem

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

CúUSULA SEGUNDA- PRAZOS E CONDIçÕES DE ENTREGA

O combustível será fomecido 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
parcêlada, sempre mediante requisição que autoriza que os veículos sejam abastecidos. O

abastecimento dos veículos da Írota 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 comercialização de combustíveis vigente no pais.

1

NOVA SANTA

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao pregão
Presencial n.o 13/20í5, de um tado, a PREFEITURA DO MUNICÍP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o no

95.56í.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Glaudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no
CPF sob. o no 563.69Í.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa AUTO POSTO HlKlDA, inscrita no CNPJ
sob n' '10.212.1'19/0001-81, com sede na Avenida Walter Guimaráes da Costa,41 Trevo -
CEP: 86250-000 - Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr.
Mario Henrique Hikida, inscrito no CPF n" 029.691.329-40, RG n'7.217.2744 SSP/PR,
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 presente contrato,
de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000

Nova Santa Biirbara" Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
tz5

PaÉgró Prineiro - A CONTRATADA bnrecerá o ok&to conhatado ê forma
iÍnedda e parcelad4 confume Érs necessilades dc wío.rlos, corn trwisão ê corsr.rmo por 06 (seb)
meses, on dé o furecinento dirBi o wlor edindo do onHo, paalecendo o qrc oconer pindo.

Parágrab Segundo - Os podrbs serão ÍqrBcilc atsaves do aba$cinerto
dc wículos da ffiiü.ra Mmiia Ae Nora Sanh Bábara fuanerile no posb ê dnh.§tÍ\d, bdc c
das da semanâ, no peÍíodo das 06:m à 2000 hfas.

CúUSULA TERCEIRA. DoS ANExos GoNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregáo Presencial N.o 1 3/2015 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 16 de abril de 20í 5.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execuçáo.

PAúGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

CúUSULA QUARTA. DO PREÇO
Para o fomecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor total R$ 128.3í0,00, (cento e
vinte e oito mil, trezentos e dez reais).

PaÉgrá unico: flo vabr bbl ediio irdrÍ1as bdas as despesas qn rnão ê
obra, saEb, errcagic sociab e ffilhi#, lnpdG, b)6, Êànios das apókes de seguo pertinenCs,

contfuitpes e draás e quds quisqt er otrhe despesas dida o hdretanerÍe rdacimadas coín o obiáo

mnffio.

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
O pagamento oconerá em até 30 (trinta) dias após a entrega dos

produtos cotados, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal e logo após a aceitação da
nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo Íixo
e ineajustável.

PARÁGRAFo Útttco - n CoNTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao ajustado na
Cláusula Quarta.

2

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n'222, CenÍo,l 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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cúusuu eutNTA. coNDtçoes oe pAGAtulENTo

O írrpcinentc ê qrhJstíd será aÊÍado por quirern corn fedranento nc
da 10 e 160 de cada rnes. O p4anerfo será eftn * no prao ê 15 (g.tEe) des após a eúega ÍEt

PreGüra Mu*ipd dc doornertG fscab doilarenb esÊadô pelo seryiror q€ píultoi€u o
abecinenbêda veícr.ilo, mnpaffi clas respeAtc tequitiçoesêAbecjnerúo.

paragrtr PrindÍo - Quardo do Êdtamerilo da quiraern G pÍeços a sereín
corsileradc seÉo G geçc a vi$a, mrdanbs na bqnbas ê aba§ecinrento (rrc da do abcuinerfo),
deduindose o valor corespondenb ao peÍcenhJal de desconto linea (PD) demflente da cÉrbtlance
lencedora da liÍhfro, oHido oorn a apizção da íÍrnuh coríila no itern 9 do edibl convocatório.

PaÉ1lrab Segundo -A Dinisáo de PagarneÍrbs da PreÉihra lvluniipalê lúm
Sanb E|ába-a efttsá o pqarnerÍo úaés de depGito eÍn conh úrcnte da @I{TRATADA

PaÉgrâb Tercdrc - O pagaÍrerÍo podrá ser suspaso, quando se rcrifra
ero na ftüra, caso eÍn qLê será effirado +c a tcrnada da rcvidêrx*§ peÍtinenbs @ CO|IIRATADA

Parágrafo QuaÉo - A CONTRATADA se compromete a emitir o
respectivo cupom fiscal no valor correspondente ao constante na bomba de abastecimento
(no dia do abastecimento), deduzindo-se o valor correspondente ao percentual de desconto
linear (PD) e entregá-los diariamente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sendo
que a cada abastecimento deverá ser fomecida cópia do cupom Íiscal ao portador da
requisição de abastecimento. No cupom Íiscal deverá conter as seguintes informações:
Razão Social e CNPJ da Contratante, placa do veículo ou identificação clara (para veículos
que náo 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.

ParágraÍo Quinto - Os Pagamentos somente seráo efetuados

após a apresentaçáo das Notas Fiscais no Departamento de Compras contra a

apresentação de Certidôes de Regularidade relativas à Seguridade Social (INSS),

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

Art.40, inc. í4, alÍnea a, c/c Art.73, inciso ll, alínea b, da Lei 8666/93. Desta forma a
Contratada é obrigada a manter durante toda vigência contratual todas as condições de

habilitaçáo exigidas no Procedimento Licitatório Pregão Presencial n' 036/2012,

principalmentê em relaçáo aos Certificados de Regularidades acima descritos, Art. 54, inciso

Xlll da Lei 8666/93.
Parágrafo Sexto - Não será efetuado qualquer pagamento à

Contratada enquanto houver pendências em sua Regularidade Fiscal (CND do INSS e CRF

do FGTS).

cúUsUIá SEfiA - REÀ,I,SIE

Os treçc serão rc4dadc aúmntizrrerüe, para mab ou pam Írenc,
seÍnpíe qE tELUer ateraçao nc prcçc de bonüa dc cornhslÍvds, pta \ênda a úSa albndiio qe o

Ílo/o trEço coresponOea sempíe €p geço a vHa da boÍnba, êcÍe§ciro do lalor corespmderúe ao

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43' 3266.8100, E - 86.250-000
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percental de éscorúo (PD) deccrerb da trrta rcncedora da CONIRATADA, que é de 0.0 % Ízero
por cento), oara a Gasolina.

Panágró PÍineiÍo - Os teaídes pÍonrolibs peh COIIIRATADA não
poOaão tegesenE peíDerüd abusirc de aunerüo, onp*do b valafes de preços arta2adas p*a
a rcftshs, dernais pÍod.úcÍes e inpoÍffies, ÍHu Íe§.lt em geços aira dc práidc rp rneÍd
para os mesrnc prodLbs, sob pena ê rescisão ou modficaÉo contáJd miláeral.

Paifuró Segundo -A ffi'h.ra Mukipd de l.lo/a Sarúa Bábra, sernpre

$e iL{gí ne6áio, podená oQi a aptesatafro & Porfb kiqrnirÍ#iais dc llfni#ios úF@ü
e das llfnas e Eneqia or ê o.üo ügáo q.E hEknenb ventn a õ$Íni ess6 útxritses, evidenciildo
re wia@ é peços ocooilas para as rcfiariõ, dernã$ pÍodutores e inporHores, a fm de aa§uar a
rao*rldde da rnapaÉo de geçc funotta peh CO II-RATADA esin csno podaá ex[i ópe
d6 danfns ê o.&s ryeserfâdas peh COilIIRATADA a úgfo qnpebrG, ehbor# cqn o
popcito de paraneüiza o peço ê rcnda ctos godJbs.

cúusuu sÉnmA - oBRtcAçôEs DA coI\ÍÍRATADTA

São ohigaçoes da CONTRATADA

Fomecer o otieto ê acoído coín o eúbelecilo nede HÍÍro,
tespors*fizargo+e pela sra qraHaê:

Í\,!anbr dl-ranb bda a oco4áo do ConHo, ern cfipÉrttik or1 as

oUigaÉes sunicb, todas as condçoes de h*rlbÉo e +elficaÉo o<igih na kibÉo;

Apreserüt, seínpíe qte soMo, duanb a er€o.tçao do corffi,
dooÍnentc qtE compíuê esáar omgindo a legislâÉo eín Wü qerúo às ouigaÉes sunilas na

lkiuÉo;

Grarti a be quaEaê dc coínhÉÍvds bnpckhs, & mdo cqn 6
nonna ôcada peb ê€ên& Nadond ê FtfÚleo -Al.lP e leSU*ao espedncar

FonBcer cornhsdrd espechl no eo ê falh de snhstírd @TLrn, se'll

renhr,,m eêciro no pteço uútáio;

Responder por odo e qn$r dano qr casa à fuHhra t\âfiridpal ê
No\r3 Santa E!ábara ou a teÍc€ic, ainda qrr ctrpco, ern deooíÍÉncia de úcjos, defuitc ou nÉ qualilade

dos cqnhstíds ou na preda@ dos savips, bern conro deconenbs do tso de cornhstívd adulterado

(fora dG pdões da Ágàda l.lãiüC de PetÚleo - Al{l').

Parlágrab Prlreirc - A COIITR/\TADA ntu podená r.rtTzar o nsne da

ooNIRATAME or $a qualilade de @NTRATADA ern quaisqr.er divilade ê oivntgca pofsslonat,

sob pena de irpdata escisão do conHo, hdependerHnenb de a,bo, seÍn geF'zo da tesporsalrkHe

daCONTRATADA

PaÉgró Segundo - A asêrrcia or ornissão da f§calizaÉo da Pnefe'hra

lvluni*C ê l.lora Saúa Bíbara náo exiniá a rcsporsabüdade da COi'ITRATADA

cúusulá oÍrAvA - 966161çOES DA CONTRATAiIE

Ohiga€ê a CONTRATAI,ITE a efefl.Er G paganrentm dq,ilos à

COTITMTADA nas ondiÉes e#ledhs nede ir$unerb.
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CLÁUSULA NONA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral

e escrito da Administração, 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 autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração.

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

a) Advertência;
b) Suspensáo temporáÍia de participaçáo em licitaçáo e impedimento

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

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo 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".

cúusur-A DÉCMA - DAs sAr.lçoEs

Em oorendo irexea{áo dcu deso,mplrpnto de ohi;a@ assumilm
neste súato rndivdo pda COTITMTADA responde esla nos Brnc da lei ciül por hdarzago inbgrd.
Sern peju'zo das dspcipes anbixes, responde ainda, a fú.rlo de dársuh penal, pdo vahrde 2elo fuirb
por ento) da a,ença

cúusuLA DÉctirA pRtMEtRA - DA DorAçÃo oRçAi/|ENTARTA
As despesas deconentes desta Licitação coneráo por conta da dotaçáo

orçamentária no

S

2015 loz.oo t .o+. t zz.oo3o. 2oo3 tl

2015 los.oo r.o+. t zz.o 07 o.2oo7330 0

2015 510 lol.oor .oo. r et .oo9o.2oo9 0

2015 650 los.oor.r s.rzz.o1oo.2o11 0

201 5 los.oor. r s.r zz.oí oo.20í 1660 504
2015 fos.oor.rs.tzz.otoo.2otl, 51 1

2015 los.oor. r s. r zz.o1 oo.201 1 512
2015 1290 los.ooo.zo.ooa.o 21 0.2021 0

2015 1470 loo.ooz. r z.sor .0240.2024 0

2015 foo.ooz. r z.sor .o24o.zoz4 103

20't5 loo.ooz. r z.sor .0240.2024 104

1500 loo.ooz. r z.sor.o24o.2024 1072015

5
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2015 1510 loo.ooz. r z.lor.o 240.2024 114
2015 1520 loo.ooz. r z.sor.oz4o.2024 117
2015 1530 loo.ooz. r z.sor .0240.2024 136

2015 1830 loo.oos. r z.sor .o2Bo.2o2B 102
2015 lot .oot .zt .ae.0320.2032 0

2015 foe.oot. r o.sor.og4o.2oy 0

2015 foa.oor.ro.sor.orr;o.2ou 303
2015 2365 foa.oor. r o.sor .ov,o.2or'n 324
2015 2370 foa.oor . r o.sor.o34o.2034 325
2015 2640 loa.ooz. r o.sor .0370.2037 495

2015 foa.ooz. t o.sot .037o.2037 496

2015 2700 loa.ooz. r o.soa.o39o.2039 497

2015 2780 log.oor.oa.ze+.0410.2041 0

2015 3280 los.oos.oe.zes.oaso.6045 0

cúusut-l oÉctma secuNDA - Do PRAzo oE vtcÊNcn.
O presente contrato lerâ prazo de vigência de 06 (seis)

meses, entrando em vigor logo após a assinatura 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 especificagôes do edital, podendo ser §eitados e
substituídos dê imediato, caso náo atendam as especificaçóes deste contrato ou do edital.

CúUSULA DÉC]MA QUARTA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena -
Paraná, para a solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados' Íirmam o presente contrato,

em 03 (três) vias de iguat teor, na presença de duas testemunhas.

ova Sa , aos 30 de abril de 2015.

il\
ú1

c

Prefeito un ratante

7

ario H
\j

Auto Hikida - Co a
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Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Empregos - responsável pelo

acompanhamento do contato

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov'br - www'nsb'pr'gov'br
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Contrato no O1A20'15

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUN]CIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA FERNANDO CESAR LARTNI
- EPP, TENDO POR OBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIiiENTO DE COMBUSTíVEL.

Referente Pregão Presencial n.o í3/2015

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao pregão
Presencial n.o í3/2015, de um tado, a PREFETTURA DO MUNTCíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNpJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representâdo pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Claudemir VâléÍio, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no
CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa FERNANOO CESAR LARIN| - EPP, inscrita
no CNPJ sob n' 04.504.238/0001-05, com sede na Rua Antonio Feneira, 643 Posto - CEP:
86250-000 - Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr.
Fernando Cesar Larini, inscrito no CPF n' 151.846.509-97, RG n' 7.157-03 SSP/PR,
doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 2'l de junho
de'1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato,
de acordo com as seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
A CONTRATADA obriga-se a fomecer combustível, (óleo diesel

comum, óleo diesel S10 e arla 32), para suprir as necessidades dos veículos da frota
municipal de todos os departamentos, conforme consta da proposta apresentada no Pregão
Presencial n.o 13/20í 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, conÍorme determina o Código de Defesa do
Consumidor.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se Íizerem

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

CúUSULA SEGUNDA - PRAZOS E GONDIçOES DE ENTREGA

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 fomecidos 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 instalaçôes do fornecedor devidamente regularizados de acordo com as

Leis de comercializaçâo de combustíveis vigente no pais.

I
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Panfurtr Pind,o -A CONTR/ATAD\funecerá o o@ corffi de írrna
irnedda e pdceH4 confunre as ÍEcessijades dos \êícr.tlos, qn pevisár ê corsrrm por 6 (seb)
meses, on # o Írrecircnb dÍBi o wlcr edinado do südo, ge\/alecerdo o qte ooner gineio.

Panágrtr Segudo - Os tro&bs serâ: fqrecjdos ôaÉs do abaderinerúo
dc wículos da ftebi[na Muniipal ê Nc,\ra sanh Bábara dretrnenb no postu ê qnh]s{Ívd, bdc c
dias da senana no perlodo dc 06:@ âs 20:@ tra*.

PARÁGRAFO PRIÍúEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e
a sua perfeita execuçáo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contÍato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alteraçóes de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CúUSULA QUARTA. DO PREÇO
Para o fomecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um valor de R$ í.960,00 (um mil,
novecentos e sessenta reais), oara aouisicão de ARLA 32, R$ 60.060,00 (sessentâ mil e
sessenta reais), oara aquisicáo de óleo diesel S10 e R$ 178.160,00 (cento e setenta e oito
mil, cento e sessenta reais), pgÍg_êSiglcáo dC ilegjjCsClllpq_B, totalizando R$ 240.í80,00,
(duzentos e quarenta mil, cento e oitenta reais).

Parágrtr único: No whr @l edão induídas tod6 as despesas corn mão de

obra, sahrio, arcargs sociab e babalhi§as, impodc, bl€s, trenios das apolit-s de seguo p€Ítinenbs,

conúhripes e atvaras e quab quaisquer outsas despesas diráa or indidamente dacimadas cqn o oQido

conffio.

2
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CLÁUSULA TERCEIRA . DOS ANEXOS CONTRÂTUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 13/20'15 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 16 de abril de 20íS.

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega dos
produtos cotados, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal e logo após a aceitaçáo da
nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo
e ineajustável.
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CúUSULA QUINTA. CONDIçOES DE PAGAi'ENTO

O furecinento de cornhstíd será atrado por quirrena corn íectranrento nc
dias 10 e 16l, de cada rnês O p4rnento será efti.d m prazo de 15 (quiEe) das apo a entega na
Prefthra lvtJriciral dc doornertos fscab devilarenb #stadõ peb sen/b q.e trornoveu o
abakirerÍo de cada veíqlo, ffinp{üadc da rcspeAims rc+*;ipes ê Abasbcirnrfo.

ParágraÍo PÍirrciro - Quardo do íedramenb da quirzana os Feços a seíefil
orsijeradc serfo c geçc a üsta, cordarúes nas bornbc de aba#cirento (no da do aberinerfo),
deázindose o \abÍ coíespondents ao p€rcerúlal ê desconto [rear (PD) decoíenb da cÊrhíance
\êncedtra da kfaÉo, ouido on a afli=So da ÉÍÍnuh cmtida no ihrn 9 do edihl convocatório.

Paágrtr SeguÍdo -A Divbão de Pearenbs da Heihra Muniipal de Noa
Sanh Elábara effirrá o pagarenb úaes ê depósito an uúa conerte da CONTRATADA

Parágrâío Terceirc - O pruarnento poderá sa ssperso, qundo se wrificar
eno na ffira, cao ern que será efet ado apc a trnada das pÍDvidends peÍtinenbs pda CONÍIRATADA

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA se compromete a emitir o
respectivo cupom fiscal no valor correspondente ao constante na bomba de abastecimento
(no dia do abastecimento), deduzindo-se o valor coÍTespondente ao percentual de desconto
linear (PD) e entregáJos diariamente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sendo
que a cada abastecimento deverá ser fornecida cópia do cupom fiscal ao portador da
requisição de abastecimento. No cupom Íiscal deverá conter as seguintes inÍormações:

Razão Social e CNPJ da Contratante, placa do veículo ou identiÍicação clara (para 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.

ParágraÍo Quinto - Os Pagamentos somente serão efetuados

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

apresentação de Certidôes de Regularidade relativas à Seguridade Social (INSS),

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

Art. 40, inc. '14, alÍnea a, dc Art. 73, inciso ll, alínea 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 relaçáo aos CertiÍicados de Regularidades acima descritos, Art. 54, inciso

Xlll da Lei 8666/93.
Parágrafo Sexto - Não será efetuado qualquer pagamento à

Contratada enquanto houver pendências em sua Regularidade Fiscal (CND do INSS e CRF

do FGTS).

§\
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PARÁGRAFO ÚN|CO - e CONTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na
Cláusula Quarta.
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CúUSUIá SDfiA - REA,I,SIE

Os geços serão rea[#s autornffi, para mab qJ para Ínenc,
sernpíe que hoLnier abraÉo nc píeços ê bornba dc cornh.Etív€b, p{a \renda a üS4 antendiJo que o
noro píeço cmesponOog semFe m geço a vi$a da bornba, deoescilo do valor cofl€§ponderb e
peÍcenhElde descontc (PD) decorenb da clerta wnedora da CONTMTADA que é de 0.37% (zero
viroula trinta e sete oor cento). oara o Óleo diesel tioo B ímetroootitano). 0.35% (zero
viroula trinta e clnco cento) para o Óleo diesel Sí0 e 2.04% ( s virqula quatro por
cento). para o ARLA 32.

Paágre Hineip . Os ÍE€iJstes prornottc peh COI{IRATADA rÉo
podeeo tegesertr perceúsl afuúvo de aunerüo, cotnparado às vatçoes de peços auhizadas para

as Efinab, dernais pÍodrnoíEs e inpqbdcÍes, ÍÊrn res-üt ern píeçG aina dc prdicadc no rÍEÍd
para c rnesÍÍrc trod"tos, sob pena & tescisão ot rnodficaçao corüúd miHerd

Paágró Segundo - A Refu'hra Munkipal de l.lo/a Saflta Elárbara, semge
qLe iulga necêssáio, poérá adgf a agEseÍtaÉo ê Poítíb lrlHminigiab dc MÍisbios daFslÍú
e das Mirm e Eugia or de ouüo óígão que legalnerúe venha a 6sLrnÍ essas aüb.rlÉes, eatkjerxjando

as vafia@ ê peços ocqÍiJas pârâ 6 ÍEfirai6, denx$ pori.(qes e inpoÍHcÍes, afrn ê aa§ua a

ramtildde da nEFraÉo de preços prunotla peb COÍ{TRATADA siT úÍro poderá e)dgí óÉ16
das danihas ê qlúc apresertaOas @ @NIRATADA ao óíSto mínpdeflts, ehboradas corn o
propciito ê paran*ür o preço de wnda dc pÍodros.

GúUSUIÁ SÉT|MA. OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

São obigaÉes da CONTRATADA

Fonrecer o olieh de acoído com o e#belecilo nesb EÍÍlo,
resporsalüzarUoee pela $aqEldade;

iJlanter drarG bda a er«ecr4ão do Corüráo, em dnpatbüdade 6n 6
obíiFçoes as$mú6, bdas as condçoes de hdtsÉo e quatrcaÉo erjgih rn [cibÉo;

ApÍeserüar, seínpe qtr soücihdo, dtrEnb a elcoJção do conttdo'

doqrnent que cqngcne edar omgindo a legisbÉo an v(74 qnrúo à oUlaÉes assrrni1e ra
friEÉo;

GaantÍ a be qrdit* dG unh§lÍvds funBci1os, ê acordo sn as

rnnnc 6G pda AgàKà Najffd de Petuoleo - Al',lP e l€tlaÉo espe*nca;

FoíÍEcer dnhrsü\d especid no caso ê ÉIa ê dnh.díd comun' ssll
rertlm ãescirpm treço uiÉb;

Respmder por bdo e quaS"er darn que carsa à fuHhra Muniipal ê
l,lora Süta Bábaa ou a bÍteios, dnda qw o"pco, em deconfucà ê vi$s' deftitc ou nÉ qtaliJ*
dG 6,nhiúÍvgls ou na pÍedaÉo dG seÍvip§, bern qno deconenbs do tso ê cornh]Stíd adL{terado

(ftna dc paúões da Agàrà NacÍnnl de Petóleo - Al'lP).

Paágró Prirreip - A CONTRATADA ntu @rá r.rttrza o nqne da

CONIRATANrE or sn qr.nlilade ê @IITRATADA eÍn qraisqua attuilades de dirtttlg@ PÚsslorEl,

sob pena ê inedá rcsciÉo do canffi, frAepererrernene ê a/bo, sern trqlÊo da re+orsatf,ilde

daCONTRATADA

(
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earfgre SoguÍrdo - A a,rsêrria ou crnissão <b fiscatsa@ da ffiihra
lau*ild de flora Süúa BáÍbara não eriniá a rcspasàId* da CONIRATAD\

cút suláonAvA-orBtRGAçôES DAcoDrrRATAr{TE
Obba€e a @lrlTMTAÀttE a effi.s G peaÍnenbs da/iJc à

COTITRATADA rre condçoes edabel«iJas ne# itfirrnenb.

CúUSULA NoNA. DA RESGISÃo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral

e escrito da Administraçáo, 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 pârtes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Adminiskação.

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

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

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

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

CúUSUIÁ TÉclMA - DAS SAITIÇOE§i

Em ocorendo i.le eqJção dqJ descr,ÍnÉnerb da obbaÉes sunilas
nede ryrHo mdíado pehCOhIrRATADA Íespondeeda, n6Brncda ld civü porlUatzafio ir@d.
San preiuAo das dsm;kpes rEfrEs, ÍesporÉe dnda, a tít do ê cárs.da penal, pdo \dor de 2CPlo (vinb
porerto) da arcnça

orçamentária no

OT ES

2015 loz.oor.ol.rzz.oo3o.2oo3 lo
20't5 330 los.oor.ol.rzz.oo7o.2oo7 Io

2015 510 lor.oor.oo. r ar.oo9o.2oo9 lo

650 los.oor.rs.rzz.oloo.2011 lo2015

5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara" Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

CúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação

§

\§

\
\t
t
\\

Exercício da
despesa lConta 

da desnesalFunclonal programática 
lFonte 

de recurso

h40
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Estado do Paraná

2015 660 los.oor. r s. r zz.o1 oo.201 1 504
2015 680 los.oor. r s. r zz.ol oo.201 1 511

2015 690 los.oor.t s.r zz.o'roo.201 1 512
2015 1290 los. ooe. zo. ooo. o 21 o.2o2i 0

2015 1470 loo.ooz. r z.sor.o24o.2024 0
2015 1480 loo.ooz. r z.oor .024o.2024 103

2015 foo.ooz. r z.sor.o24o.2024 '104

2015 loo.ooz. r z.sor.o 240.2024 107

20'15 1 510 loo.ooz. r z.sor .0240.2024 114
20í 5 1520 foo.ooz. r z.sor.o24o.2024 117

2015 1530 loo.ooz. r z.sor.o24o.2024 í36
2015 foo.oos. r z.sor .ozlo.2ozl 102
2015 lot .oo t .zt .atz.o32o.2o32
2015 2350 loa.oot . r o.sor .olr;o.zou 0

2015 2360 foa.oor. r o.oor.o uo.zou 303
2015 2365 loe.oor. r o. sor.o34o:ou 324
2015 foo.oor. r o.sor.o g4o.zoll 325
2015 2640 loa.ooz. r o.sot.o37 o.2037 495
2015 2650 foa.ooz. r o.sor .o 37 o.2037 496

2015 2700 loa.ooz. r o.so+.0390.2039 497

2015 los.oor.oa.zne.o 41o.204i 0

2015 3280 Jos-oós.oe.z+s.o45o.604s U

cúusuu DÉctmA sEGUNDA- Do PRAzo oe vtcÊNctl.
O presente contrato terá prazo de vigência de 06 (seis)

meses, entrando em vigor logo após a assinatura do mesmo, podendo o mesmo ser
prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CúUSULA OÉCIUE QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena -
Paraná, para a solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 30 de abril de 2015.

(1
\)
r)

\N

\
N§
'\N

(

Nova Santa Barbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov'br

6

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43' 3266'8100, I - 86.250-000

NOVA SANTA BARBARA
136
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os

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

substituídos de imediato, caso não atendam as especiÍicaçóes deste contrato ou do edital.
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NOVA SANTA ARBARA
Estado do Paraná

c

Prefeito nte

nnr

Fernando Contratada

lv Ruy

Secretaria de Obras, Trabalho e Geraçáo de Empregos - responsável pelo

acompanhamento do contato

7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43' 3266.8100, E - E6.250-000

Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Fernando

\
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 3010412015.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: lvan Ruy - Fiscal responsável pelo acompanhamento dos contratos no

01'|120'15 e 01212015

Prezada Senhora,

Tem esta a Íinalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia dos
Contratos n" 01112015 e 01212015, cujo objeto é a aquisição de combustÍvel,
Íirmado com as empresas AUTO POSTO HlKlDA, inscrita no CNPJ sob n"
10.212.11910001-81 e FERNANDO CESAR LARINI - EPP, inscrita no CNPJ sob n'
04.504.238/0001-05, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do
cumprimento integral das obrigaçóes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina d Santos
Setor de

Recebido por: Data: 

-n 
tp11!5-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbarg Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb'or'gov'br - www.nsb.pr.gov.br



tEi
Poder

Executivo

Ano lll
TMPBEtSA OFtCtÁL-
[d n' eír, d! 02 d. .brll dc 2013

t- do PodgÍ Exocutivo

CONCEDER

AÍt ío - Ao SÍ. Claudlo Per€lra da Sllvs,
ocupante do cargo de Pedreiro, lotado na Secretaria de
Obras, trâbalho e GeraÉo de Empregos, UCEt'lçA §Êll
VENCI ENTOS para lratar de inleresses particulaÍes,
durante o perlodo de 90 (Noventa) dias, compreendido entre
0410512015 . 01r0u20í5. Conforme pedido protocolado sob
o numero 88/2015 de 28,/04120'15 no depaíamento de
Recursos Humanos, e previsào no Estatuto dos SeMdores.

EXTRATO DO CONTRÂTO N" OíZ2O15

AÉ 29 - Esta PoÍtaÍia entra em vigoÍ na data de sua
publicaçáo, revogadas as dlsposiçóes em contrárlo.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-sê.

Nova Santa Bárbara, 30 de abÍil de 2015

Cleudomlr Valório
Preíeito Municipal

OBJETO: contratação de empr$a para Íornocimento de
combusüvê|, (gesollna, óleo dle3el comum, óleo dlesel
S1O ê arla 32),

EXTRÁTO DO CONTRÂTO N'0íí/20í5

REF.: PÍ€gão Pr€enclal n,' í3120Í5,

PARTES: unlclplo de Nova Santa Bárbara, pessoa

.iuídica de diÍeito publico inteína, inscrita no CNPJ sob o n'
95.561.080/0001{0, com sede adminislÍativa na Rua
WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Claudomlr Valórlo, e a
empresa AUTO POSTO HlKlDA, inscrita no CNPJ sob n'
10.212.119/0001-81, com sede na Avenida Walter Guimaráes
da Costâ, 41 Trevo - CEP: 86250-000 - Bairro: Centro, Nova
Santa BárbaE/PR, neste ato represêntâdo pelo sr. arlo
Honrlque Hlklda,

OBJETO: ContrataÉo de êmprêsâ pare lornoclmsnto do
combustlvel, (gasollna, ó160 dlosel comum, óleo dlessl
Sí0 e ârlâ 32).

VALOR: RS 2/10.í80,00, (duzentG ê quarenta mll, cento e
oltgnta rsals).

REF.: Dispensa de Licitação n''U20í5.
VALOR: Rl 128.3í0,00, (conto e vinte e ollo mil, trczentos
9 doz rgal8). PARTES: Munlcipio de Nova Santa Báóara, pessoa

jurÍdicâ de direito publico intema, inscrila no CNPJ sob o no

95.561.080/000160, com sedê adminislrativa na Rua
Watíredo Bittencourt de Moraes, 222, neslê alo representado

O PREFEITO MUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARA,
resolve, no uso de suas atribuições legais.

PRAZO DE VtCÊXCtl: 06 (sols) mgses, contados da data
da assinatura do contÍato, ou seia, até 29/10/2015.

REF.: PÍ€gão Prêsonclal n,' í3120í5.

PARTES: Municiplo de l{ove S.nta 8árbara, pessoa
jurÍdica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no
95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua
Walírêdo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, SÍ. Claudomlr Valórlo, e a
empresa FERNANDO CESAR LARINI - EPP, inscrila no
CNPJ sob n' 04.504.238/000'l-05, com sede na Rua Antonio
FerÍeira, ô43 Posto - CEP: 86250-000 - Baino: Centro, Nova
Santa BáÍbara/PR, nesle ato representâdo pelo Sr.
Femando Cesar Lârini.

PRÁZO DE VIGÉNCIA: 06 (sols) mose3, contados da data
da assinalura do contrato, ou seja, alé 2911012015.

SECRETARIA: SecretaÍias Municipais.

RECURSOS: Sesetarias Municipais.

RESPONSÁVEL lUniOtCO: Angeliia Oliveira Marlins
Perêira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATUR CONTRÂÍO: 30/0412015.

EXTRÂTO DO CO NTRATO N'013/2015

Dlário OÍicial Eletrônlco do Uunlcíplo de Nova Santa BáÍbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Centro

Fon€/Fax (43) 326&8100
E-mail; diarioof cial@nsb.pr.gov.br

r 
^r,!rr.nsb.or.oov.br

oo@@nlo âssinadô Dor ceírl5€do
oignal - Nová sentâ BáD.râ Prelsrura Mlniopar.
9556108t)000160-AC SERÁSÁ- Sua aúentrcidade é

a.Enüda d.rd. qu. vE*llrrdo .iÊvéi do 3tê:
lnlE /*w r,id@.ft i.llle oú.b.Âlo.Nu

139

ataIlamo ficial Eletrônico

N' 502 - Nova Santa Bárbara, Pâraná Ouinta-F6lra, 30 ds Abrll de 20í5.

PORTARIA N." 033/20r5 SECRETARIA: SecÍetarias Municipais.

RECURSOS: SecÍetaÍias Municipais.

RESPONSÁVEL JUniOtCO: Angelita Oliveira MaÍtins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CO TRATO: 3010/í/2015.

I
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ASSUNTO: ADITIVO.

No't46/20't5 1CORRESPONDÊNCh INTERNA

DE: SECRETARIA DE OBRAS, TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO

PARA: SECRETARIA DA ADMINISTRAçÃO Data:
29t10t2015

A presente com Autorização desta secretaria vem solicitar a Vossa

senhoria um aditivo por igual período, ou seja, por mais 6 meses, aos contratos n'011

e 01212015, decorrentes do Pregão Presencial n' 13/2015, Íirmado com as

empresasAUTO POSTO HlKlDA, inscrita no CNPJ sob n' 10.212.119/0001-81

e FERNANDO CESAR LARINI - EPP, inscrita no CNPJ sob n" 04.504.238/0001-05,

cujo objeto é a Contrataçáo de empresa para fornecimento de combustível, (gasolina,

óleo diesel comum, óleo diesel 510 e arla 32), conforme previsão constante na cláusula

décima segunda dos referidos contratos.

Solicitamos o atendimento, para que possamos manter as atividades normais desta

secretaria.

Sendo o que se apresenta para momento, subscrevo-me.

1

&usRecebido por:

AssinaturaNome

lt

Data

&f
JOÃO ANTONIO BORTOTI
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 29 I lO I 2015.

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departameato de Contabllldade

Assunto: Adtttvo aos coatratos n' 011 e Ol2l2OtS.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras,
Trabalho e Geraçáo de emprego, soücito a Vossa Senhoria previsáo
orçamentária para que seia aditado por igual período, ou seia, por mais 6
meses, aos contratos n" 011 e Ol2l2Ol5, decorrentes do Pregão Presencial
n" 13/2015, firmado com as empresasÂUTO POSTO HII{IDA, inscrita no
CNPJ sob rf 10.212.119/0001-81 e FERNANDO CESáR LÁRINI - EPP,
inscrita no CNPJ sob n' 04.5O4.238/0001-05, culo obleto é a contratação de
empresa para fornecimento de combustível, (gasolina, óleo diesel comum,
óleo diesel S10 e arla 32), conforme previsão constante na cláusula décima
segunda dos referidos contratos. O aditivo acarretará custos adicionais para
Administração, no valor total de R$ 368.49O,(X) (trezentos e sessenta e oito
mil, quatrocentos e noventa reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

11

Ekke L dosSanus
Setor de Lici çoes

Rua WalÊcdo Bittenmurt dc Moraes, rto 222, Centro, I 43. 3266.E100, I - E6.250{00 - Nova Santa Btubarâ - Paraná

El - Site - wuw.nsb.Dr.sov.bÍ

i
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESpoNDÊxcm, TNTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Seúoria em data de
2911012015, informamos a existência de previsão para recursos orçamenüírios para que seja
aditado em R$ 368.490,00 (Eezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais), aos
contrâtos no 011 e 01212015, decorrentes do Pregão Presencial n" 13/2015, firmado com as
empresas AUTO POSTO HIKIDA, inscrita no CNPJ sob t" 10.212.11910001-81
e FERNAITIDO CESAR LARINI - EPP, inscrita no CNPJ sob n' 04.504.238/0001-05, cujo
objeto é a contratação de empresa para fomecimento de combustível, (gasolina, óleo diesel
comum, óleo diesel Sl0 e arla 32).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentiíria é:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2003 - 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;
04.122.0070.2007 - 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. I 8l .0090.2009 - 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;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0100.2011 - Manutenção das Aüvidades da Secretaria de Obras, do Trabalho e
Geração de Empregos;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660; 670; 680; 690;
003 - Divisão de Agricultura;
20.608.0210.2021 - 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;
12361.02402024 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1470; 1480; 1490; 1500; l5l0; 1520; 1530;

003 - Divisão de Ensino Fundamental - FIINDEB;
12.361.0280.2028 - 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 .812.0320.2032 - Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2200.

Rua Walfredo Bittcncouí de Mol.aes, n' 222, CenEo, I 43. 3266.8100, E] - 86.250-000 - Nova Sanlâ B&bara - Paraú
g - Site-www.nsb.pr.eov.br

143
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08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.3 0.00.00 - Material de Consumo; 23 50: 23 60 ; 23 65 ; 237 0 ;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.0370.2037 - Bloco de Atenção Brásica - PAB Variável;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2640;2650;
10.304.0390.2039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2700.

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Brírbara" 29 I l0 l20l 5.

I

caunu /a Souà Campos
Contadora/CRC 04509 6 I O -4

Rua Walfr€do Bittencluí de Mones, no 222, Cenoo, t 43. 3266.E!00, I ' 86.250400 - Nova Ssnta Báôara - PaÍaná

El - Site - www.nsb.pr.eov.br

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2041 - 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;
08.243.0450.6045 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3280.

t
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NOVA SANTA BARBARA

.ELEBRAD.ENTRE"J;-L::f"i::'J:1*?^"""*'#T=IJXI'='J;
AUTO POSTO HIKIDA.

O Munícípio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro

lado a empresa AUTO POSTO HlKlDA, inscrita no CNPJ sob n" 10.212.11910001-

81, com sede na Avenida Walter Guimarâes da Costa, 41 Trevo - CEP: 86250-000 -

Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Mario

Henrique Hikida, inscrito no CPF n'029.691.329.40, RG n'7.217.2744 SSP/PR,

resolvem aditar de comum acordo o contrato n.o 01112015, cujo objeto é o

'Fornecimento de combustível, (gasolina)", firmado entre ambos em 30 de abril de

2015, com vigência por 06 (seis) meses, referente ao Processo de Pregão

Presencial n.o 1312015, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

06 (seis) meses do prazo original, ou seja, alé 2910412016, em atendimento a

solicitaçáo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, conforme

previsão constante na cláusula decima segunda do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor total de R$ 128.310,00, (cento e vinte ê oito mil, trezentos

e dez reais).

CLÁUSULA TERCETRA:

As despesas decorrentes desta Licitação correrâo por

conta da dotaçâo orçamentária no

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250{00 Nova Santa BáÍbaÍ4 ParaÍrá -
E-mail - [eilacaoíAmb.pr.qov,br - www.nsb.or.eov.br

ÕESD

Exercício da lConta da lFuncional programática lFonte de recurso

1
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CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 29 de outubro de 2015.

2

Rua Walfredo Bittercourt de Moraes no 222, Cenuo, Fone 43. 32ó6.E100, CEP - 86.250{00 Nova Santa B&bara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

2015 140 02.001 .04.1 22.0030.2003 0

2015 330 03.00 1 .04. 1 22.007 0.2007 0

2015 5í0 04.001.06.í 81.0090.2009 0

2015 650 05.o01.15.122.0100.201 I 0

2015 660 05.001.15.122.0100.201 í 504
2015 680 05.001.15.122.0100.201 í 511
2015 690 05.001.1 5.1 22.01 00.20í 1 512
2015 05. 003.20.608 .021 0.2021 0
2015 06. 002. 1 2.36 1 . 0240.2024 0
2015 1480 06. 002.'t 2.36 1. 0240.2024 103

1042015 1490 06. 002. 1 2.36 1 . 0240.2024
2015 1500 06. 002. 1 2.36 í . 0240.2024 107

2015 15í0 06. 002. 1 2.36 1 . 0240.2024 114
1172015 1520 06.002. í 2.36 1 . 0240.2024

2015 1530 06. 002. 1 2. 36 I . 0240.2024 136

2015 06.003. 1 2.361 . 0280.2028 102
2015 07 .001 .27 .812.0320.2032 0

02015 08.001. 1 0.301.0340.2034
08.001 .1 0.301 .0340.2034 3032015

2015 2365 08.00'1 . 1 0.301.0340.2034 324
08.00í. 1 0.301.0340.2034 3252015 2370

2015 2640 08.002. í 0.30 1 . 037 0.2037 495
4962015 2650 08.002. 1 0.301. 037 0.2037
4972015 2700 08.002. 1 0.304.0390.2039

09.001.08.244.0410.2041 02015
09.003.08.243.0450.6045 02015

despesa ldespesa

Irzso
l'nto

It aso
lzzoo
lzsso
lzgoo

lztao
lszao
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a lério

Prefe Contratante

Ma

a

lvan R

Secretaria de Ob rabalho e Geração de Empregos - responsável pelo

acompanhamento do contato

eHi

3

Rua Walfredo Bittencouí dc Mordcs oo 222, Ccntro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta B&bara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wrrv.Írsb.pr.eov.br
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10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n' 01212015

CELEBRADO ENTRE O MUNICIP]O DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

FERNANDO CESAR LARINI - EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaçâo por mais

06 (seis) meses do prazo original, ou seja, alé 2910412016, em atendimento a

solicitação da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos, conforme

previsáo constante na cláusula décima segunda do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor total de um valor de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e

sessenta reais), para aquisicáo de ARLA 32, R$ 60.060,00 (sessenta mil e sessenta

reais)'@eR$í78'160'00(centoesetentaeoitomiI,
cento e sessenta reais), de óleo diesel ti B totalizando R$

240.180,00, (duzentos e quarenta mil, cento e oitente reais).

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, C€ntm, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - licitacaorAnsb,pr.sov.br - wr,vw.nsb.or.sov.br

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valório, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro

lado a empresa FERNANDO CESAR LARINI - EPP, inscrita no CNPJ sob n'

04.504.238/0001-05, com sede na Rua Antonio Ferreira, 643 Posto - CEP: 86250-

000 - Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr.

Fernando Cesar Larini, inscrito no CPF n" 151.846.509-97, RG n" 7.157-03

SSP/PR, resolvem aditar de comum acordo o contrato n.o 01212015, cujo objeto é o

'Fornecimento de combustível, (óleo diesel comum, óleo diesel S10 e arla 32)",

firmado entre ambos em 30 de abril de 2015, com vigência por 06 (seis) meses,

referente ao Processo de Pregáo Presencial n.o 1312015, mediante as seguintes

cláusulas e condiçôes:

I



NOVA SANTA BARBARA
CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por
conta da dotação orgamentária no

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Ílcando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

2

Rua Walftedo Bittencoun de Moracs n'222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa B&barÀ Pamná -
E-mail - ligilgç@l@!§b{r4gtlb! - www.nsb.pr.qov.br

DOTA ÓES

2015 140 0
2015 330 0

2015 510 0

2015 650 0

2015 660 504
2015 680 511

2015 690 512
2015 't290 0

2015 1470 0

2015 1480 103

2015 1490 06.002. í 2.36 1 . 0240.2024 't04

06.002. 1 2.36 1 . 0240.2024 1072015 1500

2015 15í 0 06.002. 1 2.361. 0240.2024 114
2015 1520 06. 002. 1 2.36 I . 0240.2024 117

r362015 1530 06. 002. 1 2.36 1 . 0240.2024
2015 1830 06.003. 1 2.36 1 . 0280.2028 102
2015 07 .001 .27 .81 2.0320.2032 02200
2015 2350 08.001. í 0.301.0340.2034 0

2015 2360 08.001 .1 0.301 .0340.2034 303
2015 2365 08.001 . 1 0.301. 0340.2034 324

3252015 2370
4952015 2640

2015 2650 496
4972015 2700 08.002. í 0.304.0390.2039

09.00 1.08.244.0410.2041 02015 2780
02015 3280 09.003.08.243.0450.6045
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Exercícío da
despesa

Conta da
despesa lFuncional 

programática Fonte de recu rso

loz.oo t .oc. t zz. oo3o.20o3

log.oor.oa. t zz .oo7o.2oo7

lo+.oor .oo. r er.oo9o.2oo9
los.oor.r s.rzz.o1 oo.2o1 1

los.oor.r s.rzz.o1oo.2o1 1

los.oor.r s. r zz.o1oo.2oi I
lo5.oo1.i s.1 22.oioo.2oi I
lo5. oo3.2o.6o8 .oz1 o.zoz1

loo. ooz. r z.eo r .0240.2024

loo.ooz. r z. go r .0240.2024

loe.oor.r o.got.o34o.2034

loa.ooz. r o. go r .037 0.2037

loa.ooz. r o.sor .037 0.2037
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Nova Santa Bárbara, 29 de outubro de 2015.

c
Prefeito

"--(////Atz
Fernando Cesar nt

Fernando Cesar Larini - - Conúatada

,{v /€

F.

lvan

bras, Trabalho e GeraÉo de Empregos - responsável pelo

acompanhamento do contato

3

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Ccntro, Fone 43. 3266.E100, CEP - E6.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br

Secretaria de

-'t-)

(
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Lore 059 1 4866 Escova Deotal hhntjl ceÍdas de nÍon macia com o4(quaúo) Íileiras
d€ tríos, no mlnimo 34(finh e quato) tríos de c€das. cabo lÊto. @m
no mlnimo 170ínm de compÍinenb e 1ômm de largurâ, embahda
indMdualmento com estojo protslor de cerdas, tipo malela: em
saquinho pláslico lacÍado, peMna[zada com logomarca da
SscrêbÍia do Estado e marca do hbÍicante. A êsaova dôvêrá ser
Íabicada dE aco{do com â Poítada no. 97, do 26 de junho ds 1996

DÊNTÂL.K UN 1.000,00 0,53 530,00

Lote 078 1 4864 KÍT DE HIGIENE BUCÀ INFANTIL CONIENDO: 01 Escova Dêntal
cerdas de nylon macia com tl4(quabo) floiras de tríos. no mlnimo
28(ünte e oito) tuíos de cedôs aparádâs ê aÍÍedondâdas
uniÍoÍmêmênle nâ mesma altura, com feixe de ceÍdas homogénea.

escovâ compacta, cabo opaco, com no minimo 150mm de
pmpÍimenlo e l2mm de hrgura, analómica em polDropilsno,

Flóxico, embahda indMduâlmenlê clm estoio plásüco, potelor de

Fdas, üpo malelai p€Ísonalizada com logoÍnarca da secÍetana e

marc3 do hbÍicânlo. A êscova deverá ser labÍic€da de acordo corn a

Podada no. 97, de 26 ds junho de 1996. 01 Gol Denral lnhntl 900 a
1l00ppm do fúor. sabor tutti írutli. Enbalado om tubo plástco com

§0 srômas. 01 Fio Dental - em poliamija que re§sta ao desfiamento

b rompimenb, cera e aÍoma efic€z na remoÉo de placas bacteÍiana

fnterdenbl. Embabqem pocket, com lampa ltip, rclo com 25m. 01

Nácessairc Plásüca em PVC 0.20mm, medindo í0É0 c.m. Com

[odramenlo ar'avés de ziper plástico sendo a Írente tsanspaEnb e o

[orso branco opaco, (p€ísonalizado com a lo€omarca oa SecÍet]aía
Municipal d6 Sâúdê)

ESCOVA:DE
NÍAL{ /

GEL

DENTALI

ALG KIDS i
FIO DENT,'l-:

ALG /
NECESSAIR

E:ALG

KIT 1.000.00 3,04 3.040,00

Lote 079 1 4865 KÍT ODONÍOLÔGCO AOULTO CONTENDO: 01 ES'OVA DENTAI

cordas dê nylon macia com o4(qüauo) Ílleiras de tJlos. no mlnmo
3,4(tinla e quato) !.rbs de cadas, cabo roto, com no mínimo 170mm

de compdmento I 16mm de laígura, embalada indiúdualmente com

estoio píotebr de ceÍdas. lipo mahta; em saquinho plástco lac.ado,
ponooalizada com logomarc3 da SecretaÍia de Eslado e marca do
íabricante. A escova deverá sgr íabicada de acodo @m a PoítâÍia

n".97, de 26 de,unho de 1996.02 Gel DentalÀdulto 1500ppm, sabor
hortelã, embahdo em tubo pláslic0 com 50 gramas.01 Fio Denhl-

Fm poliamida quo rosista ao desfamento 9 íompim€nto, csíâ e arcma

Ffcaz na rsmoÉo de placas badeÍiana intordenhl. Embahgem

M€t com lampa iip, mlo com 25m. 01 NácessaÍo P6stica eín

PVC 0,20mm. medindo 10x20 cm. Com íochamênto atravós d6 ziper

blástico ssndo a ftonte Uansparente I o verso bEnco opaco,

l(posonalizado com a logomarca da Secíetaria Municipaldo Sâüd6)

ESCOVÀ:DE
NTAL.( /

GEL
DENTÂI: ICE

FRESH / FIO

DENTAL:
AI.G /

NECESSAIR

E:l(-G

KIT 5,00 5.000,00

TOTAL 9.120,00

CHAMADA PÚBLICA NO í/20í5
Dispens. de Licitaçâo n'1312015. PÍoessso Admlnistrativo n'0752015

OBJÉTO: Aquisição de gêneros alimentícios dirotaments da
AgricultuÍa Famillar ê do Empreendedor Familiar Rural
conforme §1o do art.í4 da Lêi n.o 1í.947/2009 e Resolu ção FNDE
no 26/20í 3 ê Rosoluçáo FNDE n'0O/U20í5.

EEEIODO DE INSCRTçÁO: Do 29/'10/20í5 à 18/íí120í5, das
omin. às'l2h00mim e das 13h00min. às 17h00mim., no Setor de

Lrcitaçóes da PÍefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na
Rua Walfredo BittencouÍt de Mora€s, n' 222 - Centro.

EDITAL: O edital complsto está disponívgl no Setor de Licitações da
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua
Walftedo Bittencourt de Moraes, n" 222 - C€ntro e no site
www.nsb.oÍ.qoY.br.

VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mll reais).

Novâ Santa Bárbara, 26 dê outubro de 2015

Claudemir Valário
Prefeito Municipal

EXTRATO .I" TERMO ADITIVO
Referente ao Contrato n'011/20í5.

PÍegáo Prêsencial no 13/20í5

PARTES: MUNICÍPIO OE NOVA SANTA BÁRBARA, PESSOA
jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.56'1.080/000160, com s6de administrativa na Rua walfredo
Biüêncourt dê Moraes, 222, nesle ato representada pêlo Senhor
PreÍeito Municipal, SÍ, Claudemir Valério e a empresa AUTO
POSTO HlKlDA, inscrita no CNPJ sob n'10.212.'119/0001-E1,
com sede na Avenida Walter Guimarães da Costa, 41 Trevo -
CEP: 86250{00 - Bairro: Centro. Nova Santa BárbaralPR, neste
ato represêntado pelo Sr. Mario Henrique Hikida.

OBJETO: Fomêcimento de combustível, (gasolina).

PRAzo DE vrcÊNcB: Mais 06 (seis) meses, ou seja, até
29104t2016.

VALOR DO ADITIVO: R§ í28.3í0,00, (cento e vinte ê oito mil,
trezentos e dez reais).

RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira,
OAB-PR n' 48857.

Simonl Apârscida Braz de Lima
Secretária de EducaÉo, Espo.te e Cultura

Oiárlo OÍiclal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Bittencourt de Moraes n'222 - centro

Fone/Fax: (43) 326ffi100
E.rnail: diaÍioof cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
w\,t/',l/ .transparenciaparana.com.bÍ/doênsb

Oocurenro assrnãdo por Ceíifcado Oigrlal - Nova Sanla
Báôara PrsÍeiúÉ Muôiapâlr 95561080000160-ÁC
SER SÀ- Sua áúondddâd€ ó Sarattaô dúde qle Éu.lilad,o
.t.vft do{tê !qú!4s8@As!@§!E9qre,§4!qhtbq!!:

1.000,00

DAÍA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 29/í0/20í5
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RESOLUqAO llr t5. d.2! d. S.bmlro dê 2019, do Con!êtho
úuniciprl& Stúd. doluhkiriod. l..o!. S.nt. Aáô.r..

D6pÔâ 3oÔrc a AplovaÉo d
ao PÍirErE s SêguÍÉo
S RGSUS 2015

O Prêio do C.ír..ho lluo.p.l ô Srúô d€ Nov. S,rúr Aáô..á dr É!.rao
ordhtia lê luâd. 6ú 23 (b sa6mõío d. 2015, m úao da píaroc.tt.t
coítHa. Fb lü F.ôíc n' E O!0. ú tgnlErgSo. La F.dc.ar .. 6 ta2 d€
2A/1219!,0. . r.t § Múri»l n' 5e9. dc tz!220r r

Coisií.€ndo o in nô IV. do .n a', d. Ld F.<!ê.at n B 142 & 2U12J1950. ô
qu3l .lêiêÍmhâ qt. pa. ítcatar o! rscul.or da qirê t rl' o ad 3' óêúa m.una
lêr. 06 munlcigbô drv€óo.iaào.rí o Roldó.io d€ Gêstao, ê

Cq§@rêr!óo aa píaío!.wr. e affo!çoo5 €€taô€t€rda6
CdnphlÍsrâí â' ral. d. t3,01/2012.

CoÊrir.íeíú6 o § a'do.tl a|. d. tr{ F..hrd n. E 080. tb r9m0/199r
Oígânia dr S.tlb

^n 
l' Ap.wx o R.hórb íírü5 - Êrü.iro ê 3êg,fljo qurdn e. do

S RGSUS dc mls

Nova Sanià Bàô.rá 2J d. Sàênàrcdê 2015

&t l'/fpíovr a 
-SoÉ0lo ta rtàít a do S RGSUS 2014 p.í. qll! aq.

- .Õd. . PAS - PÍqÍri.fao AÀd ib S*ld. dt 2olr.

Nov. Ssnl' BaôsÍi. 23 d.

ho
PrúiiLnla do Coíüâthô ó€ Saudê

T.nrh.. Oi,eo lto
Prê!.d€nlo do Comâ[E Munrplr ê $üde

( ,l/' -.í..^ \1,Í,V.rE dra s.ntc
S*r.tlíl. Eío,À,Íâ do CMS%gâVüra íóa LôE

Scrtarl. tióql$r. ib Cn8

EXTRATO 1" TERMO ADITIVO
Referentê ao Contrato no 0'1212015.

PÍegáo Prssencial n' 1312015

PARTES: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o n"
,,{5.56'Í .080/0001-60, com soda administrativa na Rua WalÍredo Bittancourt de Moraes,222, nêste ato representada pelo Senhor Prefeito

,unicipal, Sr. Claudemir Valórlo o a empresa FERNANDO CESAR LARINI - EPP, inscritâ no CNPJ sob n" 04.504.238/0001-05, com
sôda na Rua Antonio Ferrêirâ,643 Posto - CEP: 86250{00 - BaiÍo: C€ntro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr.
Famando Cesar Larini.

OBJETO: Fomecimento dê combustível, (óleo dies€l comum, ólêo diesel S'10 e arla 32).

PRAZO OE VIGÊNCIA: Mais 06 (s6is) meses, ou seja, até 2910112016.

VALOR DO ADlTlvO: Rt 2.10.'1t0,00, (duzentos e quaÍsnta mil, conto e oitenta Íêais).

RESPONSÁVEL JURIDICO: Angalita Oliveira MaÍtins Pereira, OAB-PR n' 48857.

OATA DE ASSINATURA DO TERMO OE ADITIVO: 2911012015

ll - Atos do Poder Legislativo

Não há publicâçôes para a presente data.

- I d e

Diário OÍicial Eletrônlco do Munlcíplo de Nova Santa Bárbara
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Nova Santa Bárbara, 28 de março de 2016

Contabilidade

ASSUNTO: Dotação orÇamentária

Venho por meio desta, solicitar que seja acrescentado no processo de
licitação Pregão no 01312015 a Dotaçáo Orçamentária:

06 - SECRETARIA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas
12.364.0260.2018 - lncentivo ao Ensino Superior
1800 - 3.3.50.30.00.00 000 - Material de Consumo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita ampos
Contad ta

Recebido por: -nr\O4^ QsNU
Nome a

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

data

Rua Walfiedo Bittencourt de Moares no 222, Íone 43.326.8100 C-N.P.J. N.o 95.561.080/0001€0
E-mail: pu4gU@asLp1,ggtrbl - Nova Santa Bárbara - Paraná

(
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ESTADO DO PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔN|CO 0( PRESENCIAL

N" J3 /Jri5
NO ESPECTFTCAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo OK
2 Ofício da secretaria solicitando OK
3 Licita o à Contabilidade Pedido de dota NK
4 Contabilidade à Licita o Res ta dota o 0{
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) OK
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) 0t<
7 Autorização do Prefeito para abertura 0t<
8 Portaria nomeaçáo da Comissão de Licitação/ Portaria nomeação

da Comissão de Pregão 0li
o Resumo do Edital OK

'10 Parecer Jurídico (Edital) í)i{
11 Edital completo OK
12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). 0K-
13 Publicação Mural de Licitação (TCE) At(
14 Documentos de Credenciamento OK
í5 Propostas de PreÇo AK

Documentos de habilitaÇão ÔK
17 Ata de abertura e julgamento OK
18 Proposta Íinal das empresas vencedoras ,K
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitaçáo) OK
20 Parecer Jurídico (Julgamento) Olí
21 LicitaÇão ao Prefeito (Homologação) OF
22 HomologaÇão do Prefeito NK
23 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico) AK
24 Ordem de contrataÇão t)K

Contrato ak-
Publicação do eÍrato do contrato (Jornal A Cidade Regionali
Diário Oficial Eletrônico) OK

27 Se houver aditivo: 0t(
27.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo NK
28 Se o aditivo for de preço:

28.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação).
28.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo) 0É
29 Termo aditivo 0lr
30 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/ Diário

Oficial do Município)

Rua Walfredo Bittencout de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova SaÍrta

BáÍbara, Paraná - E-mail - liçitacao@rsb.pr.eov.br - www nsb.or.sov.br
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