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14t08t2019

L35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Fêdêral do Brâsil
ProcuradoriaceÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CELIA LOURDES SALES ROOUE DA SILVA
CNPJ: 81.í28.506/000í{2

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributárius administrados pela Secretaria
da Receita Fêderal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 19:51:00 do dia 2510412019 <hora ê data de Brasília>.
Válida até 2211O12O19.
Código de contÍole da certidão: 229D.64DF.F596.39D6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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14t08t2019 Emissào do CICAD

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

RECEITA ESTADUAL

lnscrição no CAD/ICMS

90'l 61 542,00

Nome Empíesarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabêlecimento

Município de lnstalaçao

SituaÉo Atual

Natureza Jurídica

Atiüdade Econômica Principal do
Estabelecimento

Atividade(s) Econômicâ(s)
Secundária(s) do Estabêlêcimento

136

PAR^Á Ü
GOVERNO DO ESTADO

Inscrição CNPJ

81.í28.506/000Í {2
lnício das Atividadês

07/1998

Empresa / Estabelecimento

CELIA LOUROES DE SALES ACESSORIOS

RUA INTERVENTOR RIBAS, 'I76 . CENTRO . CEP 86310{'OO
FONE: (43) 3552-1338

NOVA FATIMA - PR, DESDE O,a/200í

( Estabêlecimento Matriz )

Qualiíicação
ATIVO. SIMPLE§ NACIONAL / SIMPLES NACIONAL . DIÂ 03 DO iTES+2, DESDE
0712016

2í3€ - EiiPRESÁRIo (tNDÍvlDUAL)

4530.7/03 . COTIERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
VEICULOS AUTO OTORES

'1930.203 
. TRANSPoRTE RODOVIARIo oE PRoDUTOS PERIGOSOS

Tipo

CPF

lnscriÉo

80í.7í8.26949

Quadro Societário

Nome Completo / Nome EmpÍesarial

CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA

QualiÍicação

ÊMPRESÁRIo

cÀD/rclrs Í{o 90161s42-0o

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderÉo ser conÍirmados via
lntemet www.Íazenda.p!gqÉ!

Emitido Êletroniclmente üa Internet
1iU0E/201913:54:07

c

g
E!^!4

Eíado do Parânií
seoetnria de Estado da Fazênda

Receita Estadual do ParanáEste CICAD tem validadê até'13/09/2019.

WD'

/,
!
Y

httpsJ/www.arintem€t.pr.gov.br/cadicms/ ce_ClFS11D.asp?elncludêLinkFacil=S&eCadicms=901619200&eUser=EDUARDO 1t1

Dado§ trangnÍbd6 de foína Segura
Íe(,ldogia CELEPÂR
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1. _?g
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURÁ DOS ENVELOPES N'1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'32/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
54/2019 

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'3212019 -
(PMNSB) - Registro de preços para eventual aquisição
de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para
Secretaria Municipal de Saúde.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222 - 8(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 9i.561.080/0001-60
E-mail: ligileçgpl@ngbggpllO! Nova Santa Bárbara - Paraná

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, n" 222.

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n' 1.331.506-92 SSP,?R, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Silva, RG n" 7.224.894-5 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere

Sotto, RG n' 9.257 .282-0 SSP/PR, designados pela Portaria no 080/2018, para proceder a abeÍura e

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

objeto do Pregâo Presencial n'3212019 - destinado ao registro de preços para eventual aquisição

de recarga de cilindros de oxigênio médicinal. para Secretaria Municipal de Saúde. AbeÍa a sessào,

o pregoeiro informou que protocolaram os envelopes no I e n" 2 as seguintes empresas: L. G.

COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA, CNPJ n" 10.590.049/0001-03,

representada pelo Sr. Edilson Lima, RC n'396834-0 e CELIA LOURDES SALES ROQUE DA
SILVA, CNPJ no 81.128.506/0001-82, representada pelo Sr. Acir Roque da Silva, RG n"

3.305.961-l SSP/PR. 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 sessão com a análise dos

envelopes contendo as propostas de preços. Em seguida, foi dada oportunidade aôs representantes

das empresas classificadas de apresentarem seus lances. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou os

representantes das licitantes que apresentaram os menores lances à negociação direta, visando à

obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. Os preços linais obtidos foram os

seguintes: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Em seguida, procedeu-se à análise dos

documentos da empresa CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA, CNPJ n"

81.128.506/0001-82, cuja proposta fbi classiÍicada em primeiro lugar e observou-se que a mesma

atendeu aos requisitos editalícios, sendo, poÍanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo

Pregoeiro, o pri\zo de l0 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos.

Decorrido o prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso, o Pregoeiro declara

vencedoras às empresas habilitadas. O Pregoeiro informou ainda que no prazo de 0'l (um) dia útil
contado do encerramento da sessão, a licitante declarada vence'dora, deverá apresentar sua proposta

devidamente ajustada ao último lance. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para /
decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da 

I

!



PREFEITURA MUNICIPAL 139

NOVA SANTA BARBARA
estaoo oo panaNÁ

Siiva, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da
comissão de licitação e demais presentes.

rô e Assis Nunes

regoelro

Rosemeire u da Silva
Equipe de apoio

y Sim tto

Representante da s do Ar Ltda

Acir da Silva
Representante da empresa Ce urdes Sales Roque da Silva

Rua WalfÍedo Bittencourt de l\4oraes, 222 - É(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95 561.080/0001-60
E-mail: ljg!!ê@q1@!9bIl!ay-bt Nova Santa Bárbara - Paraná

E
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ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LTCTTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 3Z2Oí9 - SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 15 de agosto de 2019, às 14h00min, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro CentÍo,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento da proposta

apresentada na licitação modalidade Pregão Presencial no 322019, destinado ao registro de

preços para eventual aquisição de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para Secretaria

Municipal de Saúde.

Protocolaram os envelopes n'1 e n" 2, as seguintes empresas: L. G,

COMERCIO E ENVASE DE GASES DO AR LTDA, CNPJ n" 10.590.049/0001-03 e CELIA

LOURDES SALES ROQUE DA SILVA, CNPJ n" 8í.128.506/0001-82.

- Após abertura dos envelopes de propostas, etapa de lances e análise dos

documentos de habilitaçáo, o pregoeiro declarou como vencedora a empresa CELIA LOURDES

SALES ROQUE DA SILVA, CNPJ n' 81.128.506/0001-82, num valor total de R$ 13.500,00

(treze mil e quinhentos reais).

lnformo que, este Departamento consullou os sites do TCE Paraná e do

Câdastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certamês licitatórios,

conforme comprovantes anexos.

Resolve.se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após

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

Nova Santa Bárbara, 1510812019-

arco io de Assis Nunes
Pregoeiro

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

/-----

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr-eov.br - www.nsb.pr,gov.br
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de licitar

PeiqulrÂ Iôpêdidos.le Ucatâr

Tipo docúmento :CNPJ NúÍÉro docrmento 81128506000r82

Nome

Pêríâdo publicâção : dê

Data de lní.,o hpedimento: de

Data de Fim ImpêdiÍnento: de

até

até

até

NtrtlUM IIE|.4 ENCONTRAD0 PARA 0 INPJ: 81128506000182!

https://servjcos.tce.pí.gov.bí/tcepr/municipaYaiUconsultarimpedidosweb.aspx 111

}

t"*"*.-l



1510812019

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 81.128.506/0001-82 8'1 1 28506000',l82

Data da consulta: 15/08/2019 16:16i32

Datâ da última atualização: 14108/20'l 9 14:00:08

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

) )

LIMPAR

DTTAI.HAR

Nenhum registro encontrado

í§
gJ

cNPJ/CPt D0 §ANCToNADo NOME DO SANCIOI'IADO UF DO SANCIONADO óRGÃo/ENTt DADE sANctoNADoRA T|PO DA SANçÃO DATA OE PUBTICAçÃO DA SANçÃO



PREFEITURA MUNICIPAL 144
NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo Pregão Presencial ns 03212019

Origem : Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

licitatório Pregão Presencial ns 032/2079, o qual tem por objeto registro

de preços para aquisição de recarga de cilindros de oxigênio medicinal,

conforme solicitação da Secretaria de Saúde, juntada ao processo em

epígrafe.

O pregão é regido pela Lei ns 70.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2005 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns 70.52012002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foi

realizada cotação de preços para aferição e fixação do preço máximo

admitido.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de recarga de cilindros de

oxigênio medicinal para Secretaria de Saúde.



,

: NOVA SANTA BARBARA

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 4e incisos I a lV da Lei ns 10.520/02l e

providenciou a publicação do Edital, convocando os interessados a

apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a publicação e a

abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art. 4s, V da Lei ns 10.520/02).

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das

mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos

previstos.

No total, apenas 02 (duas) empresas se credenciaram para disputa por

lances, apresentando a documentação pertinente, da empresa e do seu

representante para esta fase do procedimento. Ato contÍnuo iniciou-se a
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fase de lances das empresas que apresentaram suas propostas dentro do

percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

a empresa classificada, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas,

procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica da empresa

particípante e devidamente classificada, estando a mesma habilitada,

lavrou-se a ata da sessão, juntou-se consulta no cadastro de

.inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS,

abrindo-se prazo para manifestação de interesse a interposição de

recursos.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Presencial ns 032/2019,

tendo vindo desta forma descrita acima, instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns 7O.52O|2OO2, c/c a

Lei ns 8.666/93.
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Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamehtária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 26 de agosto de 2019.

Carmen Cortez Wilcken

Procu radoria Ju rídica

L L
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ESTADo oo panaNÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento. Juridico, encaminhamos a Vossa

Excelência o Processo de Licitação na moda,lidade "PREGÃO PRESENCIÂL,

t." 32120Í-9 - SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou não

deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 27 lOBl2Ol9

Marco An de ,Assis Àfunes
Pregoeiro Portaria 080/2018

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes n' 222, Ceúro,I 43. 3266.8 | 00, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or-gov.br - rvww.nsb.pr-gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMolocaçÃo e ao.ruorceçÃo
pnpcÃo PRESENcIAI N" g2l2o19 - sRp

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto (O8) do ano de

dois mil e dezenove (2}l9l, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito

Münicipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento

da Licitaçáo Pregão Presencial *o 3212019, destinado ao registro de preços

para eventual aquisiçáo de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para

Secretaria Municipal de Saúde, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: CELIA LOURDES SALF,S ROQUE DA SILVA, CNPJ n'
81.128.506/0001-82, num valor total de R$ 13.5OO,OO (treze mi1 e
quinhentos reais).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Pre
Kondo
Municipal

Rua Walfredo Binencourt de MoÍaes n" 222, CentÍo, t 43. 326ó.8100' E - 86 250-000 - Nova

Paraná- E - E-mails - licitacaorônsb.nr. ov,br - rvrvw.nsb.Dr.gov.br

Santa Bárbara.

.\
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 dê abiil
de 2013.

l- Atos do Podêr Executivo
EXTRATO 3'ÍERMO DE ADITIVO

Referentê ao Conralo no ?11?ql!.
REF.: PÍegão Presencial n.o 19/2018.

PARTES: Município de flova Sarta BárbaÍa, pessoa juÍidica de diíello publico inlerna, inscritâ Í|o CNPJ sob o n'95.561.080/0001.60, com sede administrativa na Rua
Wafredo Bittenmurt de Morâês, 2. neste ato represenlado pelo SenhoÍ PÍeíeito Municipâl Eric Kondo, e a empresa PÂULo RoBERÍo MOREIRA llE, inscrila no CNPJ
sob n' 11.214.840/0001-73, com sede na Rua Armândo Michelato. 480 - CEP: 86300000 - Baino: Conj Fortunato Sibin, Comélio Proópio/PR.

O^O: ContEtâçâo de s€rviços de oÍicinêiros.

PRÁZO DO ADITIVO: PoÍ mais 08 (dto) meses, ou seja, até 0iU0í2020.
VALOR 0O ADlTlVo: R$ 17.830,32 (dêze§sete mil, oitocenlos e trinta reais e l nla ê dois cêntavos), mensais, totalizando R$ í,12.642,56 (cento ê quaÍênta ê doi§
mil, sêiscêntos e quaÍenta e dois Íeais e cinquenta e seis cenlavos)

SECRETÂRIA: Sec{etaÍia Municipaldê Educação, Esporle e Cultuía.

RECURSOS: SecÍebna Municipalde EducaFão, Esporte e CulluÍa.
RESPONSÁVEL JURIDICO; Carmen Correz Wilcken, OAB/PR no 22.932

DATA 0E ASSINAÍURA DO TERMO DE ADITIVO 27/0812019-

pÉF=[SAtaLE rÀcÃo N. 23?oí e

De acordo mm o procedimento administ.ativo inslaurado pelo Municipio de Nova Sanla Báôara, objeto do prctocolo n0 60/2019, refeÍente ao procêsso de

d,spensa de tic ação, paÍa CoNTRATAçÃO DE SERVTÇOS DE PUBLTCAçÀO DE ATOS ADMTNTSTRATTVOS OFtCtAtS N0 DtARtO oFlCtAL DA UN|ÃO, conforme

solicihÉo íeiia pela Sêcretaria de Adminislraçao, e seodo alendidas as noÍmas legais perlinenles e na forma do inciso ll, do artigo 26 e 24 da Lei 8666/93 e posledores

alteraçóes, caracleÍiza.se a referida dispensa de licitaÉo.

Nova Santa BáÍbara PR, 27108/20í9.

üíc Kondo

Aos 27 (vinle e setê) dias do nÉs de agosto (08)do ano de dois mil e eu EÍic Kondo, Preíeito Municipal, no uso de minhas

atí^\ões legais, HOIIOLOGO o pÍocediÍrEnto da Licilação PÍegâo Presencial r.'322019, deslinado ao Íegistro de prelrs pâra evenlual aquisiçio de Íecarga de

cilir.-.Js de oxigênio medicinal, para SecÍelaria Municipal de Saúde, a Íavor da empresa que apresenlou menor propoeta, sendo ela: CELIA LOURDES SAIES ROOUE DA

SILVA, CNPJ n' 8l.128.$6/000142, num vah{totalde R$ í3.500,00 (tÍêze mile quinhenlos reais).

Dar ciàcia aos intereseadG, observados as prescriçóes legais pe.tinentes.

Eic Kondo
PreÍeito Municipal

coNcEssÃo DE orÁRta N" 2'19i2019

0 Prêíêito do Municipio de Nova Santa Báíbara, Estado do PaÊná, usando das atribuiçres que lhe são conferidas por Lei,lendo em vista as tqiúlligilAll!:
809/2016 e n" 893/2018, bem como, lnsúuÉes Normativas do Tribunal dê Conlas do Estado do PaÍaná, CONCEDE DIARIA{S), como segue:

MADALENA BARROS DA §ILVA CARVALHO
ASSISTENTÊ SOCIAL
AsslsÍÊ[ctA soctAL
R$ 250,00

CASCAVEL.PR
soLrc[AçAo DE 1 luMÂ) DIAR|A SE PER]|OÍTE NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REA|S) PARÂ GASTOS COM ALIMENTAçÀO A
ASSISTENTE SOCIAL BARRÔS DA SILVA CARVALHO E MAIS R$ I5O,OO,OO (CENÍO E CINOUENÍA REAIS) PARA

DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR. COM SAíDA DIÂ 28i08/2019 E REÍORNO NO MESMO

DtA, ONDE IRA ACOHPANHAR OS PAIS DO ÂOOLESCEITTE HATHEUS HENRIQUE CUNHA DE SOUZA PARA VISÍTA E TRATAR DE

ASSUiITOS SOBRE A ALTA OO MESTIO NO INICK' DO MES DE SETEMBRO DE 2O'I9, OUE SE EiICO}IÍRA INTERNADO NO

HOSPIÍAL.UNÍVERSÍTARIO DO OESÍE DO PARÂI{4.
27n8n019
6218/2019

ERIC KOt{DO

Píefelo Municipal

Servidor:
Cârgo:
Secreh a./Departamento:
Valor (Rt):
0esüno:
objetivo da Viagem:

Data do Pagamenlo:
N" do Pâgamento:

Diário Olicial Elelrônico do Munlcíplo dê Nova Santa BáÍbara
Rua: wallleCc Battencoun dê Moíaes n'222 - Centro

Fonê/Fax: (43) 3266-81 00
E-mail: diariooíicial@nsb.pr.gov.bí

Pmnsb@nsb.Pí.gov.bí

Düureno assnado p« c.íjlacâdo o'o al - Nova sarla
Bá,bra P@rdúía rJürnicaâlr 95561080000160-Ac sEaÁsa-
S!â aulenltrdado ó gaãnídâ d€6de qr. vEualkado aI6vés ô
sile: htu:/ rnÉhdre.b,

iário Oficial Eletrônico
' tt/unicípiodê,Nova Santa Bárbara - Paraná

Edição N' 1552 - Nova Sanla Bárbara, Pâraná. Terça-Íeira,27 de AGOSTO de 2019.

Erlc Kondo - Prefêilo Municipal

I
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dêzenovê (20i9), em meu Gabinête, eu Êíc Kondo, PrêÍêito Munjcipal.
no uso de minhas atribuiçóes lêgais, HOMOLOGO o procedimênlo da
Licitáçáo Pregão Pres6ncial n.o 32019, dêstinado âo registro de preÇos
pa€ eventual aqui6ição de íacarga de cilind.os de origênio medicinal.
paía SêcÍgtaíia Municipaldê Saúde, a íâvorda empresa que aprêsenlou
menor propostiâ, sendo ele: CELIA LOURoES SALES ROOUÊ DA
SlLvA. CNPJ n' 81 .128.506/0001-82. num velor lorât dê RS 13.500,00
(treze mile qrrinh€ntos íoais). oar crência aos anteressados, obseNados
ás prêscriçôes legais pertlnentê§.
' Erlc Kondo . Prsfeito Municlpâl

, Prefeitura'Municipal de
Nova América da Colina - PR
Avilo dê Editâl do Licitagào - Concoftência Pública n" 003/2019
O Municlpio de Nova AméÍicá da Colinâ, atÉvés do Deparlamento de

Compras ê Licitaçõês, torna público, parâ conhêcimênto a quem
interêssâí possa, quê com autorizaçãodo Exmo. Sr. PíeÍeito. ede acoído
com a lêgislaÉo om vigoí, quê Íârá íôalizar, às 08:30 horasdo diâ 30 de
selembíode2019, na Sala de Reuniôêsdo Depârlamenlode Compras e
Licitaçõês, srlo a Avênidâ Pârâná, CenlÍo, nô 276, ríÍova América da
Colina, Paraná, Concorrência Pública, tipo maior oÍertâ. Objelo:
AlienãÉo de imóveluôano pêrtencente ao À,lunicipio de Ncvá Américâ
da Colina. Valor Minimo: R$21-250.00- Prazo de vigéncia: 12 (meses)
mes6s. O Editalêsêus respectivos modêlos, adêndos e âneros, poderâo
seÍ 6xaminãdos e/ou rêtiÍados no êndereço ãcima indicado, no horário
dê expediênle, ou através do sile
www.novaeme.icadacolina.prgo\.bríicitacoes. lníormaçôes adicionais,
dúüdas epedidos de esclaÍecimentos deverão ser diíigidos à Comissão.
de Licilações -Têlêfones 43-3553í633. NovaArôêricâ da Colina, 27 dê
ago§todê 2019

Avrso DE coNvocaçÃo Do SEGUNDo
COLOCADO PROCESSO DE COMPRA N.' 60/20í9

lúodâlidâde: PREGÀo PRESENctAL N'3t/2019
Ípo:Ade menorpreço poritêm.
Objêloi Regjstro d6 P.rêço pâra a aquisiçáode mateíâlde êxpedieôle e

materiais riscolarês. lonêrs. liwos de avaliação psicolôgica, brinquedos,
com estimâtivâ d6 consumo para 12 mesês, pare atendimento da Rede
de Ensino. SêcÍêtaíiesê DepaÍlamenlos de NovaAméricâ da Colinâ

O Dêpartâmento dê Compras € LicitaÉes aúavés da Pregoeiro
Munlcipalbrna público que em íace do Pareceremitido pelâAssessoríâ
Juridica e êm conÍoimidade com o ert. art, 64, § 20 da Lêi 8.666/1993.
CONVOCÀ o licitanle remanesc€nte. na ordem de clâssilicaÉo. a
êmpresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA, inscrilâ no CNPJ sob no

04.026.757/0001-05, com sedê,ra cidade de Assai, Esladodo Paraná, à
Rua Pres- Gêtúlio Vargas no908, Sâ|a1, Cento. CEP 86.220-000.
clâssiÍcada em 2Ôlugarno certame, do iteln226 páÍa â assinalura daATA
REGISTRO 0E PREÇO. AcontrâtaÉo sê dâíá nás conCiçôes proposlás
pêlo segurido clâssiíicãdo. Câso não âceite, será convocâdo o têrceiro
ciassifrcâdo, até quê sejâ efelivada a contratãção, ou sejâ, dêc;dida pela
revogaÉo da licitâÉo. Novâ Amáricâ da Colina,27de agoslo dê 2019

LEANDRO PEREZ DE OLIVEIRA. PREGOEIRO MUNICIPÂL

PREGAO PRESEI rctAL N" 32i20

I
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N." 93/20't9 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 32/2019 - PMNSB

O lrtUttttCíptO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscÍita no

CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis n" 10.520102, N" 8.666 de 21106/93 e suas alteraÉes posteriores,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04i09/2009, em Íace da classiÍicação das

pÍopostas apresentadas no Pregão Presencial N" 32/2019. SRP, homologada pelo PreÍeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para

Secrelaria Municipal de Saúde, conforme especificado, oferecido pela empresa CELIA LOURDES SALES

ROQUE DA SILVA, inscrita no CNPJ sob n'81.'128.506/0001-82, com sede na Avenida XIV de Dezembro,58,

58 - CEP: 86310000 - Bairro: Centro, Nova Fátima/PR, neste ato representado pela Sra. Celia Lourdes Sales

Roque da Silva, inscÍita no CPF n'801.718.26949, RG n'41153016, doravante denominada beneliciária da

Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitaÇão

supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se

sêgue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registÍo de preços, para eventual aquisição de recarga de cilindros de oxigênio

medicinal, para SecrêtaÍia Municipal de Saúde, conÍorme especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital de

Pregão Presencial N" 32/2019 - PMNSB, independentemente de kanscÍiçáo. O Orgão GerenciadoÍ não se

obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitanles vencedores, nem nas quantidades indicâdas no ANEXO

l, podendo até realizar licitaçâo especíÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em

igualdade de condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n0

8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúUSULA SEGUNDA - ESPEcIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descriçâo do produto/serviço l\4arca

do

produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total

Lote

001

,1

4081 Recarga de oxigênio medicinal em

cilindro de 10 m3

IBG UN 150,00 80,00 12.000,00

Lote

001

2 4080 Recarga de oxigênio medicinal em

cilindro de 3 m3

IBG UN 50,00 30,00 1.500,00

TOTAL 13.500,00

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara. \

112

Rua WalAedo Bittencouí de Moraes n'222,CerltÍo, t 43. 3266.8100, B - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-nrail - licitacao(ônsb.pr.{ov.br - www.nsb.nr.gov.br
I
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cuúsum oulRtA- DA DorAçÃo onçnmerurÁnrn

As despesas deconentes desta Licitação correráo por conta da seguinte dotação orçamentária

DoTAÇÕES

Conta da

despesa lFuncional 

programática lFonte de

l.ecuso
Natureza da despesa Grupo da Íonte

2510 loo.oor.ro.sor.orzo.zozs l0 3.3.90.30.00.00

2s2o loo.oor.ro.aor.oszo.zozs 1 03 3.3.90.30.00.00

2530 lOe.OOr.rO.SOr.OeZO.ZOZS @ 3.3.90.30.00.00

2540 loo.oor.ro.sor.olzo.zozs ltzs 3.3.90.30.00.00

2550 loo oor ro.ror.orzo.zozs F26 3.3.90.30.00.00

2610 loa.oor.ro.sor.oszo.zozs lo 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

2620 loa.oot.ro.sor.orzo.zozs leor 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2630 loo.ooi.ro:or.olzo:ozs llz 3.3.90.39.00.00 Do ExeÍcício

2640 loa.oor.ro.eor.oezo.zozs lrzs 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2650 loa.oor.ro.aor.oazo.zozs lrzo 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2660 loo.oor.ro.ror.orzo zozs ltzt 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a propostâ continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa BáÍbâra, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo atrâvés de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba íecurso ou indenizaçâo de

qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancêlaÍ a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneÍlciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

Quando o pÍeço registrado, por motivo superveniente, tornaÍ-se superior àquele praticado no mercado, o

município convocará o Íornecedor para uma negociaçã0, com o íim de obter redução do preço e sua adequação

ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a negociação, o Íornecedor será liberado do compromisso

assumido e o municipio convocará os demais Íornecedores visando igual oportunidade de negociaçã0.

Poderá ser solicitâda a revisão do preço registrado, desde que o pedido seja instruido por documentos

comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição

dos produtos, de matéria-prima, de componentes ou outÍos documentos pertinentes.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardar a diferença percentual

entre o preço onginalmente proposto e o preço de mercado vigente à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de PÍeços poderá seÍ cancelada pela Administração:

- automaticamente:

Rua Wallredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 41. 1266.8t00, Fl - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

)
Paraná - El - E-mail - licitacao@ nsb.nr.uov-br - wvrv.nsb.or.uov.br
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luo ExeÍclcro

lDo Exercicio

lUo Exercrcro

lUo txercicr0

CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante requerimento,

comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o municipio podeÍá: a) liberá-lo do compromisso

assumido, sem aplicaçáo da penalidade, se coníirmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e

se a comunicação ocoÍrer antes do pedido de Íornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual

oportunidade de negociaçã0. lnexitosas as negociaçÕes, proceder-se-á à revogação da ata.
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- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restârem Íomecedores registrados;

- quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrênciâ de casos Íortuitos ou de íorça
maior:

- o seu pÍeço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do serviç0. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previslas no edital, caso não aceitas as ÍazÕes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedoÍa:
- não aceitar Íeduzir o preço regishado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilita$ão ou qualiÍicaçâo técnica exigida no processo licitatório;

- por razoes de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obngações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- nâo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caraclerizada qualquer hipólese de inexecu@o total ou paÍcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicâção do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de pÍeços.

cúusuLA SETtMA - DAS oBRtcAçÕEs ol seNEHcrÁRrA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- EntÍegar os produtos adludicados estritamente de acordo com as especificaçôes descritas no Termo de

Referência - ANEXO I, bem como no pÍazo estabelecido e quantrtativo solicitado pela Prefeitura,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada:

- ManteÊse regular (documentação obrigatóÍia não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preçosi

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

clÁusuLA orrAVA - DAS oBRtGAçÓrs oo NuHlcÍplo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as infoÍmações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicilado pela

beneíiciária da Ata;

- rejeitar os produtos entrques equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôês passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA - DA AUTORTZAçÃO_PARA ENTREGA DOS PRODUTOS E EM§SÃo DAS

AUTORIZAçOES DE FORNECIMENTO

O objeto da presente Ata de Regisho de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador. A

emissâo das autorizaçÕes de fornecimento, sua retiíicaÉo ou cancelamento, total ou paÍcial, seÍá igualmente

autorizado pelo óÍgão requisitante

Rul Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenío, I 43. 3266.U 100, DZ - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estpoo Do prnanrÁ

155

CúUSULI oÉcINA - Do PRAzo oE ENTREGA

O prazo para entrega é de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissão 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 enkega; com troca, Írete, caÍga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a prefeitura

isenta de quaisquer responsabilidades. A entrega será parcelada, conforme a necessidade da Secrêtana
Municipalde Saúde.

cúUSULA oÉcIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA ENTREGA

O local de entrega será na Unidade Básica de Saúde do lvlunicÍpio, sito a Antônio Joaquim Rodrigues. S/N, Nova

Santa Bárbara - PR e também nas Íesidências de pacientes que fazem uso do oxigênio Íornecido pela UBS.

CLÁUSULA OÉCIMA 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, fonnalizando a restituição dos mesmos, com a
conferência e posterior assinatura da Contratada.

Em até 30 (kinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaçâo da nota Ílscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU)

poÍ elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas

'a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.212l1991, às contribuições 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 debitos junto aos órgãos citados, a Prefeiturâ aguardará a regularizaçáo por parte da

beneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura l\4unicipal de Nova Santa

Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco,

agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outÍos dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

mrrespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitânte vencedora, previslos em

lei ou nos termos do Pregâo Presencial n" 3?2019. PMNSB. Nenhum pagamento será eÍetuado a beneliciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direilo a
reajustamento de preços ou a correção monetária. 0 pagamento só será realizado após aprovaçâo do

serviço prêstado pêla secretaria solicitante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Entregar produtos de boa qualidade, coníorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela enkega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneíciária da Ata Íicará obrigada a:

- Entregar os produtos nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Náo contratar servidor perlencente ao quadro da Preíeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministraÉo da

Prefeitura Municipalde Nova Santa BáÍbara.

Rua Walliedo Bittencouí de Moraes no 222, Ceutro, I 43. 3266,8100, !Z - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicaçao exigidas na

licitaçã0.

cúusuLA DÉctMA eulNTA- DAS sANçoES ADMtNtsTRAT|VAS

O descumprimento totâl ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata
de Regisko de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo óÍgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes saoçôes:
. AdveÍtência;

o 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;

o MuÍta de 0,3% (zero víÍgula três poÍ cento) por dia de íoÍnecimento incompleto ou em akaso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor coÍrespondênte ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados olicialmente:

. Suspensão temporária do direito de participar de licitâção e de Íornecer à AdministraÉo Pública,

poÍ prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanções previstas nestâ Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importancias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobÍança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuÍzo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previslas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiÍicado o akaso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c)cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprlr os serviços com materiais devrdo à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acrescimos de volumes ou modificaÉes subslanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-deobra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outÍos serviços e/ou instalaÇão inerentes aos termos contratados diÍetamente pelo

Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato enlre as partes, na forma do dísposto no parágrafo 40 do artigo 62 da

Lei n0 8.666, dê 21 dejunho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho ê;

d) a Ata de Registro de Preços-

Se o classificado para o item nâo apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicaçâ0,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançÕes cabiveis previstas nesta ata.

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes n' 222, Cenno, I ,ll. 3266.8100, i:-'-' - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

)
Paraná-E-ll-nn il - licitacaoi'ânsb v.br - ttnr'.nsb.or.gor,.br

I

NOVA SANTA BARBARA



i,t
PREFEITURA I\,IUNICI PAL 1\7
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

cLÁusuLA DEctMA sÉTtMA - DAS DrsposrçÔES FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Prêsêncial N" 32/2019 e as propostas das empresas classiÍlcadas em

ordem crescênte respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observância das disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DO FORO

Fica êleito o Íoro 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 licitaçá0.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Ôrgão Gerenciador e a beneÍlciária da Ata.

Nova Santa Bá an,2310912019.

Kondo

Prefeito l,4unicipal ridade Competente

RG n" 5.%3.184-6 SESP/PR

Celia Lourde Roque da Silva

Empresa: Celia Sales Roque da Silva

CNPJ: 81.1 6/0001-82

BeneÍiciária da Ata

M ichele res de Jesus

Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Rua walfredo Binencoun de Moraes n" 222, Certro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n'660, de 02 dê abril
de 2013.

EXTRATO DA ATA DE REGISÍRO DE PRECO N.O 3/2019. PMNSB
FERENTE AO L N.32/2019 - PMNSB

OBJETO- Regisúo de preços para eventual aquisiçâo de Íecarga de cllindros de oxigênio medicinal, para Secretaria Íúunicipalde Saúde.

VALIDADE DA ATA: th 23l09nmg a22!0912020.
BENÉFrcÉRA DA ATA: CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA
CNPJ sob n' 81.128.506/0001-82

Atnida Xly 6. *rurbro, 58, 58 - CEP: 86310000 - Bairro: Centro. Nova Fátima/PR.
R. .ONSÁVEL JUR|OICO: Carmen Correz Witcken, OABi PR no 22.932.

OO OBJETO E PRE REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Côdigo do
produto/serviço

Descíição do produtdseNiço Marca do
pmdulo

Unidade de
medida

Quanlidade Preço uniláÍio Preço total

Lole 001 1 RêcaÍga de oxigênio medicinal em cilindÍo de 10 m3 IBG UN 80,00

Lole 001 2 Recaíga de oxigênio medicinal em cilindro de 3 m3 IBG UN 30,00 1.500,00

13.500,00TOTAL

ll- Atos do Poder islativo
Nâo ha raa le data.

Não há publicáçoes para a presente data.

lll- Publicidade

Diário Oricial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua: WalÍedo Binencourl de Moraes n"222- Cenúo

Fone/Faxr (43) 3266-8100
E'mâ : diaÍiooÍcial@nsb.pr.gov-bí

pmflsb@nsb.pr.gor.bt

D@I@lo a§íado poí cên'1rcãóo o.grrar - Nova sa.ra
aàÍbâ.a P6lsúÉ Muí'o9ar: 9556103@O]@-AC SÊFIÀSÁ-
Ss dl8iàt!ê.re ó gdâírir. d6d€ q,o crdnad.r álíEv6 do
sit6: hÍor/*w.nrbd.{ú brlMal/oubrr(ffi/rriàrÉ.oÍ.rr.6ÍÉ

I

Diário Oficial Eletrônico
lVunícípio de Nova Santa Bárbara - paraná

Erlc Kondo _ preÍelto MunlCípâl
EdiÇâo N 1571 - Nova Santa Bártlara. parana. Sellunda-ieira.23.te SETEMBRo cie 20tg.
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dê oxh6nio m+iclísl, párâ S;cÍdadâ Municipâl dê
VALIDADE OAATÂ: Dê 23/09 nO19 à2ZO92O20

: .txltlÍDrilllÍtúDt
,aaunoerclmno.' áDóúl!trroolto

sáúde.

BENEFICIÀRIÀ DÂATA cELIÂ LoURDES SÂLEs RooUE DASILVA
CNPJ rob n'8'l J 28.5061000142
Av€nidá XIV dê Oêzcmbro. 58, $ - CEP: 8tX)10000 - B8tÍo: Cenrro, Novâ

FátmáIPR.
RESPóNSÁVELJURIDTCO:CâíÍÉnco.t6zwilêrên.o a,,PRn 22,932.
EspEcrFrcÂÇÁo Do oB.rETo E pREÇos REGISTRADoS

:i

EXTRAÍO DÂ ÂÍÀ OE REGISÍRO DE PREÇO N..93r20r9-
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2211012019.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal da Ata de Registro de Preços n" 93/20í9

Prezada Senhora,

Tem esta a Íinalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia da
Ata de Registro de Preço n'93/2019, decórrente do Pregão Presencial n" 3212019,
cujo objeto é o registro de preços para.eventual aquisição de recarga de cilindros
de oxigênio medicinal, para Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que a mesma
seja acompanhada, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações
assumidas.

Atenciosamente,

Elaine itk d Santos
Setor de Licita

Michele Soares de Jesus oata:L)t 1D 111

Rua Walfredo Bittencou de Moraes no222, Centrc, I4i.3266.8100, X - 86-250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-rrail- licitacao@nsb.pr.gov.br - u,'lrrv.nsb.pr.gor'.bt'

Sendo o que se apresenta para o momento.
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CHEK LIST

MODALTDADET PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS

( ) ELETRÔNICO m PRESENCTAL

N' 32 / losq

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fonc 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Barbar4 Paraná- E-mail licitacao@.nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.sov.br

N" ESPECIFICA o DOC OBS.
1 Ca a do rocesso OK
2 Ofício da secretaria solicitando OK
3 P refeito pedindo abertura do processo ok
4 o mentos estimativa de ok
5 Licita ão à Contabilidade Pedido de dota ao oK
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) OK
7 !-icitação ao JurÍdico (Pedido de Parecer) OK
B Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) ok
o Autorização do Prefeito para abertura ok

10 Resumo do Edital ok
11 Edital completo cl<
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital DK
13 Parecer Jurídico (Edital) DK
14. PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

ok
15. PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) ok
tô Documentos de Credenciamento ok
17 Propostas de PreÇo ÔK
18 Documentos de habilitação ok
19. Ata de abertura e julgamento OK
20. Proposta final das empresas vencedoras 0k
21 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) ol(

Parecer Jurídico (Julgamento) 0k
a1 LicitaÇáo ao Prefeito (HomologaÇáo) Dh
24. Homologação do Prefeito ok
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) ô(
26 Ata de Registro de Preços ot(
27.- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Reqional/ Diário Oficial do Município) O(
28 LicitaÇão ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada ot(
29 Se houver aditivo
30
JI Termo aditivo
32 Publicaçáo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
p

I

I

I

I

22.

I

I

I

I

Ofício da secretaria solicitando aditivo

I

I

I
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCI,AL N" 32l20I9

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2019, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório de Pregão Presencial n" 32/2019, registrado
em 31107/2019, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do n'001 ao n' 162, que corresponde a este termo.

Efaine [asL
Responsáve pe o Setor de Lici es

Rua Waltiedo Binencourl de Moraes n" 222, Centro, Fbne 43. l2óó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, PaÍaná
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