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ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o / - PMNSB

REFERENTE ao pRecÃo PRESENCIAL No 32/2019 - PMNSB

o naurutcíplo DE NovA saNra gÁnalRA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222.- Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no .................., doravante denominado Orgáo Gerenciador, em conformidade com as Leis n'
10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00.
Decreto Municipal n" 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificaçáo das propostas
apresentadas no Pregão Presencial N'32/20í9 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de recarga de cilindros de oxigênio
medicinal, para Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado, oferecido pela

empresa <FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOM EREPRESENTANTE>,
<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada

beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue.

Constitui objêto desta Ata o registro de preços, para eventual aquisição de recarga de

cilindros de oxigênio medicinal, para Secretaria Municipal de Saúde, conforme

especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N'32/20í9 - PMNSB,

independentementê de transcrição. O Ôrgão Gerenciador não se obriga a adquirir os
produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO

l, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese

em que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos

do ârt. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reaíirmada no art. 7o, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNOA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNC|A

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu extrato no

Diário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

ESTADO DO PARANA ?ta
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claúsula oUARTA - DA DorAÇÃo onÇaueurÁRra

As despesas decorrentes desta LicitaÇão correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária. <DOTACOES.CONTRATO#T>

ct-Áusuu eutNTA - DA vALTDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro dê Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6-906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os
produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenizaçáo de qualquer espécie às empresas beneÍiciárias, ou, cancelar a Ata,
na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

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

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar.se superior àquele praticado no
mercado, o município convocará o fornecedor para uma negociação, com o fim de obter
redução do preço e sua adequaçáo ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a
negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumrdo e o município convocará
os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociaÇão.

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preÇo registrado e o fornecedor, mediante
requerimento, comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o município poderá:
a) liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmar a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação. lnexitosas as negociaçôes, proceder-se-á à revogaçáo da ata.

Poderá ser soIcitada a revisão do preço registrado, desde que o pedido se.ja instruído por
documentos comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos
íabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, de matéria-prima, de componentes ou
outros documentos pertinentes.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardar a
diferença percentual entre o preço originalmente proposto e o preço de mercado vigente à
época.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Adminislraçáo:
- automaticamenle:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu regislro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando.

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8 100, " 
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- comprovar estár impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços regislrados deverá ser formulada com a
antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condiÇão de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e lustificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata dê Registro dê Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condiçôes
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - OAS OBRIGAÇÔCS OA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Ad,udicatária obrigar-se-á a:

- Entregar os produtos adjudicados estritamente de acordo com as especificaçôes descritas

no Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo

solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;
- Mantêr-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, frêles, impostos,

seguÍos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrenles da entrega

do objeto;

CLÁUSULA OITAVA - OAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Caberá a Prefeitura:
- prestar as infoimaÇões e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser

solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitâr os produtos entregues equivocadamenle ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Órgâo Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

CLÁUSULA NONA - OA AUÍORIZAÇÃO PARE ENTREGA DOS PRODUTOS E

EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

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

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 4i. 3266.8 100, - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
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cLÁusuLA oÉctua - Do pRAzo DE ENTREGA

O prazo para entrega é de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissâo da ordem
de fornecimento. A manutenção e reabastecimento dos cilindros vazios por cheios, deverá
ser feita 02 (duas) vezes por semana, em dias a ser determinado pela Secretaria Municipal
de Saúde e emergencialmente quando solicitado, no prazo de 24 horas para a entrega, com
troca, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de
quaisquer responsabilidades. A entrega será parcelada, conforme a necessidade da
Secretaria ltilunicipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA

O local de entrega será na Unidade Básica de Saúde do Município, sito a Antônio Joaquim
Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR e também nas residências de pacientes que

fazem uso do oxigênio fornecido pela UBS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EMPRÉSTIMO DE CILINDRO

Caso esta Administração julgue necessário o empréstimo de cilindro, este se dará em
regime de comodato, sem ônus para a Prefeitura, ressaltamos que, findo o prazo contratual,
a Secretaria Municipal de Saúde se obriga a restituir o bem, considerando normal o desgaste
de seu uso regular e aquele resultante do decurso do tempo, sendo esta devolução
perpetrada através de Termo de Entrega, formalizando a restituição dos mesmos, com a
conferência e posterior assinatura da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

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

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do

parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a

título de substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

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

a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
ptazo paÂ o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do

banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensávels para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,

tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 3212019 - PMNSB, Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇáo financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária. O pagâmênto só será realizado após
aprovação do serviço prestado pela secretariâ solicitante.

cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8 i00, F - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
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- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:
- Entregar os produtos nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÇão do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durânte a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitaçáo.

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - DAs sANçoES ADMtNtsTRATtvAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momento
da execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarrelar, isolada ou
cumulalivamente, nas seguintes sançôes:

o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhid a no prazo máximo de 1 5 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e âmpla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdâs e
danos causados à Administraçâo.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamenlos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sanÇóes cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso

às mesmas;

fl acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, ld - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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CLÁUSULA DÉcIMA SEXTA - Do coNTRATo

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na íorma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passândo a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas dê Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiflcado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adludicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabiveis previstas nesta ata.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N'32/20í9 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes pertinentes.

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

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta

licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois dê lida,

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

Nova Santa Bárbara, .....de....... de

Prefeito Municipal - Orgão Gerenciador

<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&NOME>
CNPJ:

Beneficiária da Ata

Rua Walfredo Birencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.or.eov.br - wrvw.nsb.or.gov.br
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PORTARJA N' O8O/20I8

o PREITEITo Mt NlctpAL DE NovA sANTa BÁRBAIÂ, resolve, no
uso de suas atribuiçôes legais:

NONlEÀR

Art.lo - A Comissâo dc Pregão, composta pelos seguiutes membros:

- Begoeiro: Marco Antôrio de Âssis Nun€s - CIIRG oo 13.315.069-2 SSP/PR;

- Suplonte: Mônica Maria Proençs Mrrtins da Conceição - CIIRG no

10.450.2ô7-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz da Silva- CI RG rf 7.224-894-5 SSP/PR;

- Suplente: Iuaria José Rezende * CL&G no 9.170.714-4 SSP/?R

- Equipe de Apoio: Polliny §imerc §oío - CyRG no 9.257.282-0 SSPPR;

- Suplente: MariÂ de Fótima Ribeiro da Mata - CÍ/RG no 3.609.203-3.

Art. 2'- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições cm

contrario

Nova Santa Bárbarq 03 de outubro de 2.018.

fr r-,/
K{í;,

I#feito M*i.ipal

Rua Walftedo Bittcncouí de Mo.âÉs n'222, Cênúô, a 43.3266.1»2,8 ' 86 250-000 -Nova S.nta

B.tubaÍ4 Pârâú - El - E-mail - licía.aoí0Ísb.pr.sov.b. - Silê - w!!!ls!.!tSs!.br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 212. Centro, I.li.3266.8100. :': - 86.150-000 - Nova Santa Báôara,

Paraná-E-E-rnail licitacaoú? b.nr.e0v.br - rvrvrv.nsb.Dr.gov.br
-+l



31t07 t2019 Mural de Licitaçõês Municipais

3tlo7l20t9
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Detalhes processo licitatório

Vsllar

Entidade ErecutoÉ MUNfCjplO DÉ NOVA SÁNTA BÁRBARA

Ano.20t9

Nc licitôçãô/daspensa/inexigrbilidadea 32

Modaljdâde: Pregão

Número edital/pro(esso' 5612019

Fo.íB de Avali(Fo lgryJ Píeço

Dorã@ Oíçame.üirÉ' 08Ín1030r01202025339030@OO

Píeço máxiÍno/Referêrcla ê preço - 3,165,9
R$*

Datô dê Laí@n€íto do Edital lfiZlZOtg

Dôtà da AbeÍbrra das PÍopodàg 15/08/2019

Data dô AbeÍtürà das PÍ@süs

Dôta de Lar4&leÍrto do Editôl

Data da AheíhrE das PÍopoes

cúr.o. p.ov.nl.ntês de org..i.mo5 inte.Ààclonàlr/msltilat.r.l. dê
InstihliÉo Frnarreirâ

Contrato de Empré6hmo

DescÍição Reelmida do obieto' negi*o de pregoa para e\,/effual aquisiÉo de íecaíga de dlirdÍc de oxigênicr

mêdiirú|, Êarà Seoeta.É Munklpâl de Saúde.

t»ta Rêgisúo

Daln Regisvo

Há itens exclusivos para EPP/['|E? Sim

Hii cota de participaça paÍa EPP/ME? Não

Tíata-se dê obía ao.n exigêíKjâ de sukdtrataçao de EPPIME? !ão
Há pÍioÍilade para áquisições d€ m;croêmpresas regioÍràis ou lcis? Nào

Dàta Cancelamentô

CPr: 4271512954 ileqq4l

Percentual de participado: 0,OO

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFyMunicipaUAMUDetalhesProcessocompra-aspx
1t1
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Nova Santa Bárbarâ - PR, 31 de JULHO de 2019 - Diário Oficial Eletrônico - Ediçáo: 1533/2019 -l2l
DECRETO NôMO'20I9

Súmula: Eslâbelece limitaçao de empenho e despesas no âmbito do Poder Executivo Municipale dá outras pÍoüdência.

Edc Kondo, PÍefeito Municipalde Nova Sanb Báíbarâ, Esiado do Pal"aná, no uso de suas âbibuiçoês legais que lhe sáo coníeíiras peta Lei Oeânrcâ do Município;

Con§derando a diminuiçfudo repasse do Fundo de Padicipação dos Municipios - FpM;
Considerando que, houve excesso de despesas realizadas no último quadímestre, acima da máiia em rela@ a aÍrecadâçâo municlpal;
Considerando que, nos termos do artigo y da Lei ComplemenlaÍ no 101/2000, verificada a Íealiza@ das dêspêsas, poderá não haver o cumprimento das metas

estipuhdas na LDO, LOA e Phno Plurianual, como medida de adequaÉo entre íeceitas ê despesas;
Coosiderando, assim o inegável inte.esse público.

DECRETA

Art. 10. Ficam limitadas as despesas íêferenles a diáías ê ltilizaçáo de ?eiqrlos oficiais do PodêÍ Público MunicipâI, pâra os meses de agoslo a dezêmbío dê 2019.
Âí. 2o. Fica assim eslabelecidos as seguintes medidas aíim de efetivamenle reduzir os gastos com diárias e ulilizaçao dos veículos ofciais para o êíetivo coolÍole

das despesas públicas:

L Vedação de uso da fiola municipal nos finais de semana e diâs considerados feÍiados nacionais, esladuais e municipais, bem mmo sua utilização
apos às 17:00 horas, ressalvados os câsos dê êmêígêncja de saúde, educaçáo e/ou aquêlês expressamente auloizados pelo PÍeíeito Municipal.

ll.Conlenção do uso dos maquinários e veiculos, de modo a racionalizáÍ o uso de todo e quahuer veiculo denlro da estrila ê real necessidade.

lll. Limilâção de solicitaçao e autorizaÉo de diáÍias âos seryjdoÍes públicos, as quais somente poderàr ser realizadas:

a)Mediante juslificativa sobre a real necessidade da viagem ou trâslâdo do seívidoq
b)A âutorizaÉo devená seÍ previamente solicjtada com anlecedência, que podendo ser âutorizada ou náo pelo superior hierárquico e pelo Prefeito
Municipal, de ÍoÍma expressâ.

Art. 31 0 SêtoÍ de Cont ole lntemo do Municipio, fca incumbido pelo cumpimento do disposto neste DecÍeto, Íesponsabilizando os SecÍeládos Municipâis e
0uú0s responsáveis, para o fel cumprimenlo das medidas aqui adotadas, podendo serem adotadas medidas altemativas e complementares para â coretâ aplicaçáo o
estabelecido neste DêcÍêto.

. AÍt.40. As medidas que tBtâm este Decreto, terão vigência âté 31 de oezembío de 2019.- 
Art. 50 Este Decrelo entra em ügor Í!a data de sua publicaÉo. revoganoGse as dispo§@s em conbário.

Eric Kondo
Prefeiio Municipal

F' tt

TERMO pE HoMOLOGACAO E ÂpJUDTCACAO

PREGAO ELEÍRONICO NO 28/2019 . SRP

Aos 31 (tÍinta e um) dias do mês de julho {07) do ano de dois mil e deze0ove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍeito Municipâ|, no uso de minhas

atÍibuições legais, HOMOLOGO o pÍocedimento da Licitação Píegão Elêtrônico n.0 28/2019, destinado a aquisiçáo de equipamenlos hospitalaÍês, êquipameolos de
ioformálica e outÍos, para supÍiÍ as necessidades da Secretaía Municipal de Saude, a ÍavoÍ das empresas que apiesenlaram menores pÍeços, sendo elas: BAGATOLI
CoirERClo 0E MoVEIS LTDÂ, CNPJ n" 09.053.748/0001-27, num valor dê Rt 3.884,50 (tÍês mil, oitocentos e oitenta e quatÍo reais e cinquenta cenlâvos), CASA

HOSPIÍALAR IBIPORA ElRELl, CNPJ n" 10.769-989/0001-56, num valor de Rl 759,96 (selecentos e cinquenta e nove mil e noventa e seis íeais), CIRURGICA SAO
FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE ElRELl, CNPJ n'07.626.776/0001$0, num valoÍ de Rt 2.587,35 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinlâ ê cinco cenlavos),

CoOPERIíEDICA CO ERCIO DE PRODUTOS IIEDICOS LTDA, CNPJ n' 05.458.504/0001-73, num valor de R$ 4.797,00 (qualÍo mil, setec€nlos e noventa e sete reais),

l. L. MENDES JUt{lOR ElRELl, CNPJ n' 17.1M.211/0001-24, num valor de R3 5.699,85 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove íeais e oitenta e ciÍrc! ceniavos), PR

CO ERCIO ELETRoNICO LÍDA, CNPJ n" 24.832.819/0m1{3, num valor de R§ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenla e nove íeais), PROilEol DISTRIBUIDORA DE

PR9A!ÍOS HOSPÍÍAIÂRES LTDA, CNPJ n' 27.806.27410001-29, num valor de R3 3,16,00 (tezenlos e quarenta e seis ,eais) e QUERUBIII COMERCIO VAREJISTA DE

E( AIIENTOS ElRELl, CNPJ n' 32.191.2120001-90, num valor de Rt 567,25 (quinhentos e sessenla e sete reais e vinle ê cinco centavos), para que a adjudicaçáo nele

procedida produza seus iurídicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescri@s legais peíinentes.

Eíic Kondo

DE LICIT

PREGÀO PRESENCIAL N" 32/2019 - SRP

Objêto: Reglstro dê pÍeços paÍa evêntual aquisição de Íêcarga de cilindros de oxigênio mediciFal, paÍa secretaria Municipaldê Saúde.

Tipo: MenoÍ preço, por lote.

Recebimento dos Envêlopês: Até às 13h30min do dia 1í08/2019.
lnicio do Pregáo:Dia 1í08i20í9, às í4h00min.
Preço máximo: Rt 33.165,50 {tÍinta e três mil, cento ê sêssenta ê cinco reais ê cinquenta centavos}.

bÍg@llig eúeE§: poderão seÍ obtidas em hoÍário de expediente na PreÍeilura Municipal de Nova Sania BáôaÍa, sito à Rua Walíredo BitlencouÍl de MoÍaes no

222, pelo fone: 43-326H100, por Email: licitacao@0sb.or.oov.br ou p€lo sile www.nsb.pr.oov.br

Nova Santa Báôara. 31/07/2019.

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoerro

Porlaria n'080/2018

ll- Atos do Poder Legis,ativo

Náo há publica@s para a pÍesente dala.

lll- Publicidade

Náo há publicaçóes paÍa a presente dala

Ddrenro assôado por Cênjúcado Digrral - Nova Sanlá
&írbara P.el€iúÍa Muniq[d: 95561080000160-ÂC SEBASÁ-
Sua auleÀtodado ó 8âr..rida dêsd. qué visu.rüódo a$ivés do
5ite: hhpr/ww.n$ ú 8ôv üÍ/@íâUdbli.tu.ô/di$iiílicinlo!'line

Gabinele do PÍefeito Municipalde Nova Santa BáÍbaÍa, aos 29 dias do mâs dejulho de 2019.

Diário Olicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Wallredo Eittencou( d€ Moraês ír'222 - Cêntrc

Fone/Fax: (43) 3266€100
E-mail: diaiooÍicial@nsb.pr.gov.bí

pmnsb@nsb.pÍ-qov.bí
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Prefeitura Municipal de N,
DECRETO N..422019 h

O P.êJêito Municipal d€ Nova Santa gáôala. õo usod6 suas atribuiçôos lêgârs S
ê regimentiais, ê conÍome disposto riâ leorslação desl€ Muhciplo, resoi!ê:
EXONERAR

Art.lo- Ficâ êxo.erâdâ a pêdido a Sra. ANGELITÂ OLlvElRÁ MARÍ]NS
PEREIRA. porlado.a do RG n'7.099.6073 SSP/PR. do cãrgo deAUXILIAR OE
TRIBUTAçÀO, loladã na Sêcrera a do adminislíâÇão. confoÍmê psdido

Ârt. ?. Este decrêtô ôntÉ êm vigorna dâlâ da s'râ publicãÉo, Íêvogâdâsâs
d6pôsiçôês êíi cont âdo. Rêgislrê-se, publiquê-s€ êcump€-sê-

Novâ S€nlâ Bárbâíâ.02 de âgostode 2019
Erlc Kondo . Prêí.lto Munlcjpal

o Cê

oxitâiio mêdiciôal, psre sêcÍbrâÍia Muõicihlde saúdê.
Tipo. MenoÍ p.sçô, pot brê.
RBcebimênio dos Envelopes:Âlê às l3h30min do diâ 1 108./2019.
lnicio do Pr€gão: Diâ 1í0812019, & 14h00min.
Prôço máxiÍÍro: R§ 33.1ô5,$ (lrinla e tr& mii, cento e s6ssenta ê crnco íêais ê

lnformâçôes Complêmentarêsi podsÍão s€r oblidâs ên horário de erDedienl€
na Pí€lsitura Muoiopsl dê Nova Sânta Bárbârã, sito à Rua waltledo Billsacoud ds
MoÍaâs n' 222. pclo Íon6: ,l $3264-8100, por Emâil: l,.,l!cà^, shl!t!!ú ou pelo
srlê $ lsv.Bb.oiror U Nore Sâotá Báôâla, 31/07/2019

IL.rco Anlónlo d. 
^53li 

l{ünê! - Pí.goâlro - Portâriã n' 080n0i8

EXÍRÁTO 3' ÍERi.O DE AOrÍtVO
R.lêíêntê ao Contrato no 20/2016- REÊi Prcgão Pres8noâl .-ô 2512016.
PARTES:.Municipio dê Nová Sanrâ BâôaÉ, pêssoê juridica dedn6ibpublico

inremâ. inscrita no CNPJ sob o n' 95.561,080/0001-60, com sêde ôdminisi.ôtiva
na Ruâ WalfÍêdo 8iíêncourt dê MoÍãss. 222. neste alo rêpresênlâdo p6lo Sênhor
Pteíôilo Mudcipal Enc Kondo, ê a êmprêsá I JUSTINO OA SILVÂAMOREIRA ME,
imcda no CNPJ sob n'07.616.416/0001-88. mm sêdê naAv P.âÍ6!to Anlonio
Francischini. 2148 - CEP: 86240000 - Báirrô: CênlÍo, São Sebasliáo dâ

^moreira/PR, 
nêslê âto íepÍêsenlâdo pelo Sr. lsmsel Jusiino dâ Silva.

OBJETO: Conúôlâçâo dê 6mpr6sâ páíâ Písstaçáo da Sêrviços FunoÉíos-
Aqsisição de coniúnlo bâsico ê lranslãdo com íomecimênlo dê mâtenâl

VALOR OO AOrÍlvO: vâlor unitáno dê Rl 1-061,00 (um mil e sêssênla ê um
lsals). lol,al'zando Rl 10.6'10.m (dez mil, serscenros êdêz íêais)

SECRETÁRlA: Sêcrer,aíâ MunloDâl do Ass,slênc,a Sooal.
RECURSOS: SccÍêtâne Mun,doãl dê À3sisténcia Social
REsPoNSAvEL JURIDTco' c;mea co rôr wirckon. OA8/PR no 22.932.
DATAOEASSINATURA DO TERMO oEÂolTlVO: 01/082019.

EXTRÂfO 3'TERMO DE ADITIVO
Relerêírê ao Conrrato no 91/à 18 dê Emprênâdâ de Obía.
REÊ: Prcgâo Elet ônicon"702018.

' PÂRÍÊS: Municip,odê Nova Sania Bárbarã, pessoa juÍidicô dc dirêilo publict
inlsmâ, 

'nscíilã 
no CNPJ sob o nô S5.561.080/tJ00160. com sede adminislraliva

nà Rua \ /aÍiêdo BitiencouÍt dê Moras§. 222. neste alo rcprcs€nlado pslo Seôhor
Piêfêilo Municipâl Sr Eíic Koôdo. e a emprcsâ DUNAS COMERCIAL ElRELI.
ihscnlá noCNPJ sob n' 05-530-834/0001-22- côÍr ssdê nâ Rua GuimârãêsRosa.
227 Box ô - CEP: 29164360 - BaiÍo: Chácârâ PaÍÍeiral. Sôãô/ES.

OBJEÍO: AquisiÉo dâ máquinas € implemsnlos agd€olás.
PRAZO OOÂOÍlvO: Por mais 90 (novs.h) dbs, oú s€i a. àté 27 h0n019.
SECRETARIT\: Se6êtâriâ dê ObÍâs. do Tíâbelio e GsÍação de Empíogos.
RECURSôS: Convênio n' 872523/201 8/MAPA.
RESPONSAVÉL JURIOTCO: Côímen Coíêz wircken. OAa./PR n0 22.932.
DATADEASSINATURADOÍERMO DEADTTIVO: 30/0?t2019.

R

d
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s

E

d
c

C
' ÊX'RATO 3'TÊRMO DEADITIVO

ReÍaíênlê eo Contrâto nô 92/201E de Empíêitâda d6 ObÉ.
REÊ: Pr ogào E6trônico n' 7Ol2018.
PART€S: Municlpio de Nová Santa gáôaír. pêssoâ juridicâ dâ di€ito publico

lntsma, inscíiia nó CNPJ sob o nd 95.561.0801000160, com sêdê adminisiÍetMa
na Rua Walfrêdo BiüencouÍt de Morà8§. 222, .esle alo repres€nlad,o pêlo seu

19 - SRPOE



CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA - ME

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 3212019

A empresa CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA ME, com sede Rua lnterventor

Ribas, 178, centro, Cep 86310-000 Nova Fátima, Pr, inscrita no CNPJiMF sob no

81.í28.506/0001-82 e inscrição Estadual sob no 9016i542-00, pot intermédio de seu

rêpresentante legal a Sra. CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA, portadora de Cédula

de ldentidade RG no 4.115.301-6 SSPiPR e CPF no 801.178.269-49, CREDENCIA o 4ç!E
ROQUE DA SILVA, Diretor Administrativo, portador da Cédula de ldentidade RG no

3.305.961-2 e CPF no 449.265.709-63, para representá-la perante o Município de Nova

Santa Bárbara êm licitação na modalidade Pregão Presencial No 32120'19, para registro de

p.eços para eventual aquisição de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para Secretaria

Municipal de Saúde, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos

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

Nova Fátima, Pr, 14 de Agosto de 2019

Celia Lourdes Sales Roque da Silva - ME

GNPJ - 81.í28.506i000í-82

Celia Lourdes Sales Roque da Silva

Empresária

Rg b.o 4.1í5.30'l-6 SSP/PR

CPF 801 .7'18.826-49

Rua lnterventor Ribas, 178 - Centro - 86310-000 Nova Fá
GNPJ -8í.128.506/0001-82 l. E. - 90í61542-00

Fone - 43 3552 1338 Celular (43) 9678 0099
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

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

$?

CERT|OÂO SIMPL|F|CADA páqina: ooí / 001
CeÍtilicamos que as lnlormaçóes ãbaixo conslam dos documenlos arquivados nesta Junta Comercial e são ylgenles
na dala da sua erpêdiÉo.

Nomê EmpresaÍiâl
CÉLIA LoURoEs sALEs Bo(ruE oA SILVA - uE

Nalureza Jurídlca: EIPRESÁFP
Número de ldêntilicaçáo do RcgislÍo rb
Empresas - NIHE (Sede)

41 1 0327557{

C1{PJ

8í.í 28.ít6/0001{2

Data dê Àqulvamonto
do Ato de inscrlÉo

0í/(},|/í989

Data de lnicio
de Atividâdê

01/0rv1989

EnderBço Comploto (Logrsdouro, M e Complemoí{o, BsinofiXtlÍlto, ]úunicípio, UF, CEP)

RUA INTERVENTOS RIBAS, í78, CETTBO, NOVA FÁNIA PR 86.3100@

Objêto

COMERCIO ATACAI)ISTA DE PFODUTOS QUI ICOS E PETROOT'IHICOS
TRANSPOBTE RODOVIARIO DE PROT}I'TOS PERIGOSOS

Capital: RS 50fir0,m

(crNouENÍA urL FEÀS)

Ulllmo ÁrquivaÍneob

oala: 01/íOA01O t{úmeÍo: m10S&818

Aro: aLTERâCÂO

Evento (s): aLÍER/bAo DE DAD06 (ExcEÍo t{oraE ErpREsÂRt L)

m
EmpÍêsa

REGISTRO ATIVO

Status
mxxu[xxxxxxxxxm

Nomê do EmpÍe3árb
CELIA LOURDES SALÊS ROOUE DA SILVA

ldentidade: 4íÍ53016,SSP/PR

Eslado Civil: Casado

CPF: 80í.7í8.26H9

R€gÍne do Beos: Comunhão PaÍciel

CURITIBA - PR, '11 de junhode20l9
19/350641-6

-19350641

Peíe veifcar a autenliodade acêsse v/wwiuntâctmercial-pr.gov.br

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GEBAL

Documênto Asinado Digitalmente 1 í/092019
Junla Comeíciâl do Paraná
CNPJ:77.968.1 70/0001-99

Você devê instalaÍ o cêítificado dâ JUCEPAR
www junl,acomeÍcial.pr.gov. br,/certifi cado

M icÍoempÍesa

2312ú6\
ueno

ê E{oÍÍnê o númoío '1935064Í6 na Coosuta de Aulenücrdade

Coc§rnã dÉtoíÍvd poí 30 dÉs
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PROCURAçÃO
OUTORGÀNTE

CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA - ME. t'irma individual. com sede na
cidade de Nova Fátima - Paraná. inscrita no CNPJ8l.28506i00l-82. neste ato
devidamente representada por sua proprietária CELIA LOURDES SALES ROQUE
DA SILVA. brasileira. casada. empresária. portadora da cédula dc identidade sob n.
1.115.301-6-SSP/PR. inscrita no CPF MF sob n. 801.718.169-{9. residenre e domiciliada
na Avenida l.l de Dezernbro. n"JJ. Centro. na citlade de Nora Fátima. Paraná.

OUTORGADO

oQACIR R UE DA SILVA brasilcirtr. casado. entpresário. p()nüdor d cridula dc
tida cso .9ôl- -§SP PR. irl'crilo tl,r ('l'l \ll .'oh n. JJ9.lô5.7()q-6i.

residcntc c dorniciliado na .\r cnida lJ tlc l)czcrtrhrt). rr J+. ('crrtr.). na cidtdc dc lrior a
l- átirna. Paraná.

PODERTS:

Nor a Fátima. 16 dc Nor ernbro de l016.

-)

Roque da Silr a - ME

n'{6' - ri.ra.anna. ,i
S.lo D€t.l

;.r a! NE l.r!a§ cEDii J'Oa3!tf c1.Ra !rJh0.u!-cEL, CohtroL l;3:2 .ycs

-RCES 5:,

C

I

SrV, Dos
!.24 í

Rua Int. Manoel Ribas. 5 13. CEP 8ó.-l l0-00ti. t'one là\ ( l-r ) i5.i:. lí16".

E!E=Ê cOtit tI

I -ou

U1INAs

Nova Fátima. Paraná. e-nrail: alinernr:rrI i tl .'irh LILb!
\Írft \l.rir R,,quc \t! \rlrr R,rlnguc.

Pelo presente instrumento de procuração. nomeia e constilui sua bastante procuradores
acima qualiÍicada. em qeral. com a cláusula "ad judicia e el e\tra". ern qualquer juizo.
instância ou Tribunal. podendo propor contra qucrn de direito as açÕes competentes e
defendê-lo nas contrárias. seguindo urna as outras. até o final da decisâo. usando recunios
legais e acompanhando-os. inclusive o de transigir. confessar. requerer assistência
judiciária gratuita. desistir. rcnunciar. renunciar de prazos recursais. concondar com
cálculos e partilhas. reccbcr e dar quitaçâo. substabelecer. excepcionar. Íealizar
levantamento de valores relcrcnte a PIS e FGTS. cÍ'etuar recursos. inclusire ser citâdo.
representar eln quaisqu!'r tlrgâtrs pútrlieo. RepartiçCrcs lVlunicipais. Estaduais e federais.
com poderes especítjcos para Representá-la cnr licitaçtics. pregào presencial e pregão
eletrônico. de bolsa de licitaçt]es. e lcikles. ou ern qualqrrer órgão público Estadual e

órgão Federal.
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CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA. ME 7

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 3212019

Prezados Senhores

CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA ME, com sede Rua lnterventor Ribas, 178,

centro, Cep 86310-000 Nova Fátima, Pr, inscrita no CNPJ/MF sob no 81.í28.506/0001-82 e

inscriçáo Estadual sob no 90161542-00, por intermédio de seu representante legal a Sra.

CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA, portadora de Cédula de ldentidade RG no

4.1 1 5.301-6 SSP/PR e CPF no 80'1 .178.269-49 declara que, "Atende Plenamente" aos

requisitos de Habilitaçáo, conformê exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal n.o

10250, de I 7 de julho de 2002.

Nova Fátima, Pr, 14 de Agosto de 2019

Celi ou rdes Sales Roque da Silva - ME

CNPJ - 81. I 28.506/0001-82

Celia Lourdes Sales Roque da Silva

Empresária

Rg b.o 4.1 1 5.301-6 SSP/PR

CPF - 801.718 826-49

W",

I

(

#
Rua lnterventor Ribas, 178 - Cenko - 863í0-000 Nova Fátima - Pr.

CNPJ -81.128.506/0001-82 l. E. - 90í6154240
Fone - 43 3552 1338 Celular (43) 9678 0099



CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA - ME ?8

ANEXO VI

DEcLARAÇÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo couo
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 32/2019

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

dezembro de 2006, que a Empresa CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA ME, com

sede Rua lnterventor Ribas, 178, centro, Cep 86310-000 Nova Fátima, Pr, inscrita no

CNPJ/MF sob no 81.128.506/0001-82 e inscrição Estadual sob no 90í61542-00, esta

enquadrada na categoria MICROEMPRE gdO"^ como não está incluída nas

hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Fátima, Pr, 14 de Agosto de 2019

Celia Lourdes Sales Roque da Silva - ME

CNPJ - 81 .128.506/0001-82

Celia Lourdes Sales Roque da Silva

Empresária

Rg b." 4.115.301-6 SSP/PR

CPF - 80í.718.826-49

Rua lnterventor Ribas, 178 - Centro - 86310-000 Nova Fátima - Pr.
CNPJ -81.í28.506/0001-82 l. E. - 9016í542-00

Fone - 43 3552 1338 Gelular (43) 9678 0099
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L. G. COTVIERCIO E ENVASE DE GASES DO
AR LTDA - ME
NIRE 35 2 2270082-2 - CN?J 10.s90.U9/0001-03

Alteração contntual nc 03

Pelo presente instrumênto particular de Alteraçáo Contratual, os abaixo assinados:

USTAVO CARVALH LEME brasileiro, solteiÍo, empresário, nascido êm
27103/1988, netural de Ourinhos-SP, Íesidente e domiciliado nesta cidade de Ourlnhos, Est. de Sáo Paulo, na al.
Perimetral Leste, 310 (Cond. Royal Park) CEP. 19907-570, portador do RG. 43.583.023-52-SSp/Sp ê do
CPFMF. 368.861.318-00, e;

ANA CLAUOIA CARVALHO LEME, brasileíra, solteira, êmpresária, nascida em
07/04/1990, natural de Ourinhos-SP, residente e domiciliadâ nestâ cidâde de Ourinhos, Est. de Sáo Paulo, na al.
Pêrimetral Leste, 310 (Cond. Royal Park) CEP. 19907-570, portadora do RG. 46.770.900-2-SSP/SP e do
cPFMF. 390.075.548-59:

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresaÍial
de L. G. COMERCIO DE GASES LTDA - ME, com sede nesta cidade de Ourinhos, Estado de Sáo Paulo, na rua

Gaspar Ricardo 271-1 (Centro) CEP. 19911-820, com contrato social de constituiÉo e posteÍior alteraÉo
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.os 35 2 2270082-2, 53.014/10-8 e
168.928/11-5 em sessões de 18112,2009,01/03/2010 ê 1810512011, respectivamente, têm entre sí, combinados,
alterar o presente contrato social, e o fazem através das sêguinles dêliberaçÕes:

A sociedade passará a têr sua sede e Íoro nesla cidade de OuÍinhos, Estado de

São Paulo, na Av. Feodor Guíovenco, 871 (Distíito lndustíial ll Oriente) - Lote 59 - OD. C - CEP. 19.913-520.

"8"

A sociedade explorará o Íamo de atividade dê: comêrcio, onvasamento dê gasos
industriais e medicinais com locação de equipamentos s transportg rodoviario de produtos perigosos,

.$;. JUCESF, P|IOÍOCOLO

& 
o'685'se2/174r

lillililill]llill||ltilnil il llil ll,l n ü

A sociedade passará doÍavante, ,,,r, **ffi§*Êt"Ét
§,

t
t

P
COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA - ME

"D"

{flti§iÍj,
t

À vista das alterações descritas nas letras "A" â "R dedlã mênto, res AS

sócias transcreverem neste instrumento particular de alteração, todas as cláusulas e disposiçóes contratuais
vigentes, consolidando o contÍato social, com nova redação, passando a sociedade doÍavante a Íeger-se pelas

cláusulas e condiçÕes seguintes:

Ruo SAo Pauío. 11 tcentrc), CEP 19.900-050 - Fones: íJ,4) 3322-7752 / 3322-2111
E - m o í! : e s qitgr i@1fue d o Ath p!,1 ]g il.c9,I.l 1
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ItrLKI t (.}ltlrJ ALIX.<UU A'I L\JI\ IAÚITIUAU!
(.URrNHOl - 5P

I . DA OENOMINAÇA(, SOCIAL E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial de: L. G. COMERCIO E ENVASE
DE GASES DO AR LTDA - ME, e terá sede e foro nesta cidade de Ourinhos - SP, Av. Fêodor curtovenco,
871 (Distíto lndustÍial ll Oriente) - Lore 59 - OD. C - CEp. 19.913-520.

[ - DO O&jETO SOCTAL:

A sociedade exploÍará o ramo dê atividade de: comercio, ênvasamsnto de gases
industriais e medicinais com locação de equipamentos e transportê rodoviario dê produtos perigosos.

ilr - Do PRAZO DE DUFiAÇÃO:

O prazo de duraçáo da sociêdade ê poÍ tempo indeteÍminado, tendo iniciado suas
atividades em 1U 1?,2009.

IV . DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social dâ empresa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em
20.000 (vintê mil ) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( um real ) cada uma, totalmente subscrito e integralizado
pelos sócios nêste ato em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios:

- Luis Guslavo Carvalho Leme............10.000 quotas............ R$ 10.000,00.........500/o

-Ana Claudia Carvalho Leme..............'10.000 quoEs..-........R$ 10,000,00......,..50%
-TOT41............................,...........20.000quotas...........R$20.000,00.......100%

Paáonfo únia: Fica facuftada a nomeação de administndores não peÍÍencenles

ao quadrc societário, desde que aprovado por dois terços das sóc,as, nos Íêrmos do ad. 1.061 da Lei n' 10.406/

2002.
VI - DA RETIRADA PRO-LABORE:

:t'

Ambos os sócios, poderão efetuar uma retkada rBglg?1,

devendo o valor ser fixado dê acordo com a situaÇâo financeira da socid(dq.r
máximo para que não ultrapasse e obedecendo em @nformidade com a lei vidruyÁ §*,!{

-,/'/ -./

I
I

t

I

2

§
;2 ,qlfRuo 5ôo Paulo,41 (e$trc| CÉP 19.944-050 - Foüet l14j i32)-i75

E- tnoil: esat itqioolÍieda@I1gt nqi!.co.tl

rSSlNÂ'IURÁ

Paráorafo único: A responsabilidade de cada sócia é restita ao valor de suas
gúotas, mas todas respondem solidaiamente pela integnlizeção do capital social (Ad. 1.052, Côdigo Civin002).

V. DA ADMINISTRAçÃO DA SOGIEDADE:

^A administração da sociedade caberá ao sócio LUIS GUSTAVO CARVALHO LEM<I J
e ANA CLAUDIA CARVALHo LEME, que isoladamente ou em conjunto, com poderes e atribuiÉes O" LrY2-^
administradoÍ, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entânto, em atividades estranhas ao J
interesse social, ou assumir obrigaçÕes que seja em favor de quâlquer dos quolistas ou terceiros, como onerâr

ou alienar imóveis da sociedade, sem autorkação do ouÍo sócio, bem como tambám, a .epresenlação ativa e
passiva da sociedade, em juÍzo ou fora dele, podendo praticâr todos os atos compíeendidos no objelo social,

sempre no interesse da sociedade.

1

8,""-
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XII . DOS LUCROS 5 PE:IDAS:

Os resullados dos negócios serão divididos ou suportados pelas sócias
proporcionalmente as suas paÍticipações societárias. Havendo interesse das sócias os lucros ou pâÍte deles
podeÍáo sêr utilizados pera aumento de capital social.

x t - DAS D|SPOS|çÔES GERAIS:

Fica eleito o íoro da Comarca de Ourinhos - SP, com renúncia expÍessa de qualquer

oulro por mais privilégios que venha â ler, pãra dirimir quaisquêr dúvidas oriundas ou demandas do presente

instrumento, sendo que os casos omíssos sêráo Íegidos pelas normas da lei em vigor aplicáveis à espécie.

E, por assim êstarem de pleno acordo, firmam o presente inslrumento particular de

alleraçâo contrâtual em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, sendo a

prímeirã destas viâs destinadas ao competente arquivamênto na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Ourinhos - SP, 06 de maio dê 2015

t4* Ci*ra"" Çbpy/ik I
nl Claudia Carvalho Leme

tJY./\<-

Luis

Testemunhas:

CaNalho Leme

tt( 1
Bruno ReÍael Silva
RG 49.240.619 - SSP/SP

Rto Sôo Poulo- 41 (entrci. CtP 19.940.050 - Fones: (1.4)

E - t o it : asç! i! o. rjgslÍpd9t@.hetJr-qj l. rj
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PROCURAçÃO

A empresa L.G COMÉRCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA - EPP, com

sede a Av Feodor Gurtovenco, 871, Distrito lndustrial ll, Ourinhos-SP, CNPJ n.o

10.590.049/0001-03, ntada pelo(a) S r.(a) LUIS GUSTAVO CARVALHO LEME,

NDEDOR), portador(a) do R.G. no 396834-0CREDENCIA o(a

e CPF no 544029809-68, para representá-la perante o Município de Nova Santa Barbara-

PR em licitação na modalidade Pregão Presencial no 3212019, podendo formular lances,

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

de recursos em todas as fases licitatórias.

Ourinhos, 01 de agosto de 2019

I
d 

^,jLA
laT

L.G. COM.E ENV. DE GASES DO AR LTDA
LUIS GUSTAVO CARVALHO LEME

sócro DIREToR
CPF:368.86í .3í 8-00

RG: 43.583.023-5

-.<-

dà Hú..
tülülls DE:

r): 1il251lfâ

ÍtctoÀoECOI SELO DEsolrs

t{rtÀ5iR} I

oI
EÊjtffll ?m
IUIS EJ"ISiO

L tc
COMÉRCIO DE GASES LTDA

rr fl
L.G. COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA
CNPJ: 10.590.049/0001-03
lE:495163625119
AV FEODOR GURTOVENCO,871, DIST INDUSTRIAL II, CEP:

19913-520, OURTNHOS - S/P.

E-MAIL: LG@LGCOMGAS.COM.BR, ENVASE@UOL.COM.BR

FONE: (14) 3326-4080

EDILSON

I

.'$*"

(



T.G. COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR ITDA
CNPJ: 10.590.049/0001-03
lE:495163625119
AV FEODOR GURTOVENCO, 871, DIST INDUSTRIAL II, CEP:

19913-520, OURTNHOS - S/P.

E-MAIL: LG@LGCOMGAS.COM.BR, ENVASE@UOL.COM.BR

FONE: (14) 3326-4080

DEGLARAÇAO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA _ PR
Ref:- Pregão Presencial n" 32/2019

Ourinhos, 01 de agosto de 2019

E NV. ES LTDA
STAVO CARVALHO LEME
SOCIO DIRETOR

CPF:368.861.318-00
RG: 43.583.023-5

L

B"_,

LUIS G

L. G.
DE CASES

g4

L.G COMÉRCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA . EPP, iNSCTitA NO CNPJ N'

10.590.049/0001-03, com sede na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, à Av

Feodor Gurtovenco, 871, Dist lndustrial ll, por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr.(a) LUIS GUSTAVO CARVALHO LEME, brasileiro, solteiro, empresário, Alameda

Perimetral Leste, no 310, Royal Park, Ourinhos-SP portado(a) da Carteira de ldentidade

n' 43.583.023-5 e do CPF n' 368.861 .318-00, 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 de2002.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que

produza os efeitos legais a que se destina.

,1 I
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GOVERNO OO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

rt,
JUCESP

cERT|FlcAMos ouE AS TNFoRMAÇôES ABA|xo coNSTAM Dos DocuMENÍos ARourvADos NESTA JUNÍA coMÊRcrAL E sÃo V|GENTES
NA DATA DE SUA EXpEDtçÃo.

SE HoUVER ARQUIVAMENToS PoSTÊRIoRES, ESTA CERTIDÃo PERoERÁ SUA VALIoADE.

A AUTENTTcToADE DESTA cÊRTtDÃo E A ExrsrÊNcA DE ARoulvAMENTos posrERtoRES, sE HouvER, poDERÃo sER coNSULTADAS No
srrÊ www.JUcESpoNLtNE.sp.cov.BR, MEDTANÍE o cóorco DE AUTENrlctDADE rNFoRirADo Ao FrNAL Do oocuMENTo.

35222700822

L. G. COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA

10.590.049/0001-03 AVENIDA FEODOR GURTOVENCO 87'l

.-,\t""*r-
LOTE 59: OD.C

DISTRITO INDUSTRIAL OURINHOS SP 199'13-520 RS 20.000,00

TRANSpoRTE RoDovrÁRro DE pRoDUTos

cuEL DE ourRAS MAoutNAs E EoutpAMENTos coMERctAts E TNDUSTRIATS NÃo ESPECrFrcADos ANTERToRMENTE, sEM opERAooR

ANA CLAUDIA CARVALHO LEME

310ALAMEDA PERIMETRAL LESTE

SP Í9907-570 467709002OURINHOS

SÓCIo E AoMINISTRADoR 10.000,00

Cê'{D- ROYAL PARK

390.075.548-59

ilLUIS GUSTAVO CARVALHO LE[,IE

ALAMEDA PERIT/ETRAL LESTE 310

SP 19907-570 435830235COND. ROYAL PARK OURINHOS

10.000.00368.861.31&00 sócro E ADMtNrsrRAooR

12t12t2017 816.194/17-8
I
I

REGISTRO DA DEcI.ÂRAÇÃo DE REENoUAoRÂMENTO DE MICRoEMPRESA. (ME) PARA EMPRESA DE PEQUE*O ,O",. \

Pâgina 1 de2

IEiIPRESA

l*r^ *"*"r*ooo
l'nt'rzrzooe

l ,úcrc ors rnvoaoes l 
"n 

zo oe un ç.ro

lotenooa I -=---------'.--
rlrrpo.ruato'co I

lsocreonoe uurraát{re.".p.l ,/

OBJETO SOCIAL

sóclo E ADMtNrsrRÂDoR

SócIo E ADMINISTRADOR

Oocurnento Gratuib
Pdblla a CoÍnercialização

\A-'"-
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(EPP),

FrM DAS TNFORMAçÔES PARA NiRE: 35222700822

DATA DA ÚLÍMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DAOOS: 1110712019

JUCESP

CeÍltdão Simplif.ada dnkia paíâ FiÂFAEL DE CASIRO FÉRRÉ|RÂ: 44a40675867. Doorm€nlo @rtÍBdo 9o.

CrsELÁ slMlÊMÂ cEsCHrN. SecreráÍia G€ral de JuGp. A Junlâ CüÍtâsal do Eslado do Sào Pãulo,94.âôls a

áúrúrodade d€âre dôc{rMto q@ndo ú$alirado diÍdamsnlô m poí.t Pwjucêspoítli.e.sP.gov-br so6 o núll1ft de

aut€.Ítjdâde 1 19994785, *íâ{6iÍ8. l2 dê julho d€ 2019 à 09:17:50.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

r
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t.G. COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA
CNPJ: 10.590.049/0001-03
lE:495163625119
AV FEODOR GURTOVENCO, 871, DIST INDUSTRIAL II, CEP:

19913-520, OURTNHOS - S/P.

E-MAIL: LG@LGCOMGAS.COM.BR, ENVASE@UOL.COM.BR

FONE: (14) 3326-4080

DECLARAÇAO

L.G COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n'

10.590.049/0001-03, com sêde na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, à Av

Feodor Gurtovenco, 871, Dist lndustrial ll, por intermédio de seu responsável legal pela

contabilidade o(a) Sr.(a) ALFREDO EDSON LUSCENTE, poÍtador do CPF n'

71'1 .339.418-34 e CRC no 1SP089641 , DECLARA para fins do disposto no subitem

02.01.01, "d" do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,

que esta empresa, na presente data, é considerada:

í. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 30 da Lei Complementar no '123

de 1411212006, alterados pela Lei 14712014,

2. (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do artigo 3o da Lei

Complementar no 123, de 1411212006, alterados pela Lei 14712014; Declara ainda que a

empresa está excluída das vedaçÕes constantes do parágrafo 40 do artigo 30 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alteradas pela Lei 14712014

L tEEF
IO DE GASES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR
Ref:- Pregão Presencial no 3212019

c-{
-L.-'',
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Ourinhos, 01 de agosto de 2019

LUI USTAVO CARVALHO LEME
sócro-DtREToR

CPF:
RG:

368
3.023-5

SCENTE
PF 711.339.418-34

CRC no íSP089641

8".^-
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) Município de Nova Santa Bárbara ) ,nn,,, ,

Pregão Preeencaal 32/2019

pRoposTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS TSERVTçOS

Ct.,J: 81 .128.506/0001-82 Fqrnecedor: Ctr-A LOT RDES SALES R@UE OA SILVA E-mall: acirroque@hotrnail.com

Ehderoço: RtlA INTERVENTOR RIBAS 178- CENTRO - tlova FátirÍB/BA - CEP 86310-000 Tslcfone: Far: Co lular: 996780099

lnscÍiçlo Estadual: 9016154200 contador: LUU Í\TARCELO E SOIJZA Telofone contadoí:433551 I 185

Fbpreaentanto: CELA LOURDB SALES ROQUE DA SILVA CPF: 801.718.269-49

Érdersço reprossntanto i AV 14 DE DZEMBRO 44 - CENTRO - Nova Fátirna/BA - CEP86310-000

Émail represo ntante : acirroque@hotmail.com

Banco: 'l - BB Agôncia: 652-1 - BAN@ m BRASIL - Ribeirão do Plnhat/PR

RG:41153016

conta:9396-3

ToloÍone representanto:

Data do abortura: O1lO1l2O10

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da leicomplementaÍ no í2312006).

Lol. : 0ol Lots 001

No lton! Dêscíição do Produto / sêÍviqo Qtdê. Unid. Prêço NÉ,(imo Mârcâ M,,)dGlo Proço Unltárlo Preço Totâl

001

002

Rscarsa d6 oxigônio m€d cinal em cilindro de 10 m3

Rscarga de oxigênro med cinal €m cihndÍo de 3 m3

UN

UN

150,00

50 00

186,56 tBG

103 33 tBG

186,65

103,33

PREçO lOÍ,.- DO LOTE I

rOT'I- OA PROPOSTA I

27.999,00

5.166 50

33.'t 85,50

33.í66,60

Validade da proposta: 60 dias

Plazo de entrega: 2 dias

tÊi-n r-ounm saLEs RoeuE oA srLVA
CÍ,,lPJi 81 . 1 28.506/0001 -82

!:,t)
ql,

ê6PÍ@osr6- VúBáo 1143 14m/2019 14 28 55

zâ/2.

t,/,--nÀ/-*-



) Município de Nova Santa Bárbara ) ea,r,a r

Pregão Prcsencial 3212019

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

GNPJ: 8'1 . 128.506/0001-82 Fornocedor I CELA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA Email: aciÍroque@hotnEil.Çom

Érdereço: RLJA INTERVENTOR RIBAS '178 - CENTRO - Nova Fátirna/BA - CEP86310-000 Tolofone: Fax: colular:996780099
lnscrição &tedual: 9016154200 Contadori LUIZ [4ARCB-O DE SOIJZA Tolofono contador: 433551 1185

Fb pÍoaontanto: cE-A LoURDES SALES ROOUE DA SILVA cPF: 801.718.269-49

Erderoço ropro!êntantê: AV 14 DE DU EI\iBRO 44 - CENTRO - f,lova Fátima/BA - CEP 86310-000

Email repÍosentante: acirroque@hotrtsil.com

Banco: I - BB Agância: 652-1 - BAI{@ DO BRASIL - Ribehào do FlnhaUFR

RG:41153016

Conta:9396-3

Toleíone rspresêntantg:

Data de abertuÍa: O1lO1l2O1O

Fornecedor onquadrado como microempÍEsa ou empresa de pequeno porte (para obter os bênsÍlcios da leicomplementar no í2312006).

Lot | 0o! [ol. 001

N" ltom DeBcrlÇáo do Produto / Ssrviço Qtde. Unid. Proço Ílláximo Mâr!â iilodêlo Proço Unitário
150,00

50 00

UN

UN

í86 66 tBG

103,33 tBG
27.999 00

5.'t66,50

3t.í86,60

33.186.60

Validade da propostai 60 dias

PÍazo de entrêga: 2 dias

CELA LOURES DA SILVA
CNPJ: 81.128.506/0001-82

(l9

1 143 1{/08t2019 14 28 55

Píeço Totrl
001 Râcârgâ d6 oxigênio medicanâlcm cilindrc dc 10 m3

002 RccaÍga d. oxigânio medicinâl êm cillndrc dc 3 m3

186.66

103.33

PREÇO TOTÁ|- DO LO1E;

IOT,L DÂPROPOSTA:

I*$,a-
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; Município de Novâ Santa Bárbara )' Pregão Prêsencial 32120í9

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CI*J: 10.590.049/0001-03 Fornecedor: L.G @MERCIO E EIWASE DEC'ASES DOAR LTDA

Érderêço: AV. FEODOR GURTOVEM STl - DIST. INDUSTRAL ll- OURINHOS/SP - CEP19913-520

lnscrição Btadual: contador:

E-mail LG@LG@lllGAS.@M.BR

TêlêÍone:1433264080 Fax: Cêlular:
Têlefone contador:

Representanto: LUIS GUSTAVO CÁRVALI-IO LEI\)E CPF: 368.861.318-00

Brdêreço rêpreaentantc: AL. PERMErRAL LESTE 310 - OURINHOS/SP - CEP 19907-570

Êm ail re presê ntante:

Banco: 'l - BB Agência: 379-4 - OURINHOS/SP

FlG:

Conta: 30016-0

Telefone represêntante:

Oata de abertura:

Fornecedor enquadrado como micÍoêmprêaa ou empreaa de pequeno porte (para obtor oE bensÍicios da leicomplemêntar no í2312006),

Lotê : 001 Lote 001

No ltem Oo3crlção do Produto / Servlço Qtde. Unid Preço Márlmo Mârcâ Preço Unltárlo

001

o02

Recârga de oxigênio medicirclem cilindro dê l0 m3

RecaÍga de oxigênio medicinal em cilindío de 3 m3

150 00

50,00

UN

UN

186,66 MESSÉR

103.33 [.tESSER

177.O0

98,00

PREçO TOÍÂL DO LOIE :

TOTA DAPROPOSTA:

26.550 00

4 900,00

31"a60,00

não ss aplica

não se aplicê

Validade da propostai 60 dias

Razo de entregai 2 dias

3í.450,00

§.5

L E EIWASE DE GASES DO AR LTDA
CNPJ: 10.590.049/0001-03 - --<.^,^^nljil
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CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 001

Certificamos que as inform
na data da sua expedição.

ações âbaixo constam dos docu arquivados nesta Junta Comerciale são vigentes

illl
Nome Empresarial
CÉLIA LoURDES SALES RooUE DÂ SILVA . ME

NatuÍeza Jurídica: EMPRESÁRlO

Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

4110727557-0

CNPJ

8í. t 28.506/0001-82

Data de Arquivamento
do Ato constitutivo

0't/02/1989

Oata de lnício
de Átividade

0't/02/1989

Endereço Completo (LogÍadouÍo, No ê Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA INTERVENTOS RIBAS, ,I78, CENTRO, NOVA FÁTIMA, PR,86.31O.OOO

Objeto
COMERCIO AÍACAOISTA OE PRODUTOS OUIMICOS E PETROQUIMICOS
TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
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