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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

E

Processo Administrativo n.o 10812018

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha.

DATA DA ABERTURA: Dia 26111120'18, às 14h00min.

DOTAÇAO:

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: trciracaorrnsb.or.eor.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná

PRESffiUQAL ns rzlm,fl&

oornçóes
Exercíci
oda
despes
a

Conta
dá
despes
a

Funcional programática Fonte.
de,
recurso

Natureza da
despesa,

Grupo da fonte

2018 330 03.001.o4122.0060. 2006 0 3 3 90 30.00 00 Do Exercício
2018 650 05.00'í. í 5. í 22.0070.2009 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 1s00 06.002. 1 2.36í.0210.2016 0 3390300000 Do Exercício
2018 1510 06 002. 1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 1520 06.002. 1 2.361.0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 1530 06 002. 1 2 361.0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 1540 06 002.í2 36í 0210.2016 114 3.3.90.30.00 00 Do Exercícro

2018 1710 06.002. 1 2.36í.0210.2016 í03 4 4 90.52 00 00 Do ExercÍcio
2018 1720 06.002. 1 2.36í.0210.2016 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 1730 06.002.1 2 36í.0210.2016 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 1890 06.003. 1 2.361.0250.2018 102 3.3.90 30.00.00 Do Exercício
2018 í 940 06 003.12 361.02s0.2018 102 4.4 90 52 00 00 Do Exercício

2018 1990 06. 004. í 2. 365. 0260.2019 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2030 06.004. 1 2.365.0260.2019 102 4.4 90.52 00 00 Do Exercício

2018 2100 06. 004. 1 2 365.027 0.2020 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2110 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 103 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2018 2120 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2124 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2125 06.004 1 2 365.0270.2020 115 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 2190 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2018 2200 06 004 12 365.0270.2020 IUJ 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2018 2520 08.001.í 0.301.0320.2025 3 3 90.30.00.00 Do Exercício
2018 2530 08.001.1 0.30í.0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 2710 08.00'1.1 0.301.0320.2025 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 2720 08 001. 1 0 30í.0320.2025 303 4.4 90.52.00 00 Do ExercÍcio



00

PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

VALOR UÁXttVtO: R$ 37.138,68 (trinta e sete mil, cento e
trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).

a Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43 3266-8100 - C N P J' N'o 95'561'080/0001-60

2018 3060 09.00í 08.244.0380.203í Do Exercício
2018 3270 09.002.08.244 0400.2033 Do Exercício
2018 3280 09.o02.o8.244.O400. 2033 702 3 3 90.30.00.00 Do Exercício
2018 3290 09.002.08.244.0400. 2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 3300 09.002.o8.244.0400. 2033 711 3.3.90 30.00.00 Do ExercÍcio

2018 3302 09.002.o8.244.0400. 2033 732 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2018 3310 09.002.08.244.O400. 2033 741 3.3.90.30 00.00 Do Exercício

2018 3460 09.003.08.243.041 0.6034 0 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2018 3470 09.003.08.243.04í 0.6034 728 3 3.90 30 00 00 Do Exercício

2018 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Ru

E-mail: tic,taca sb.nr.!ro\'.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

o F.3.9o.3o.oo.oo
o F.3.90.30.OO.OO

lssoo los.oos.oa zas o430 2035



PRTTETURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empregos.

Q
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NOVA SANTA BARBARA
jo5
'ir'1ru

No 1 1 9/2018

Data:
16t10t2018

PARA: Secretaria de Administração/Licitação.

Solicito a Vossa Senhoria abertura de processo licitatório para contratação

abeÍtura de licitaçáo de gás com previsão para 12 meses.

ESPECTFTCAçOES DOS PRODUTOS

Atenciosamente,

, \,"- v ,\f' Iil*I 1 ,^\Wi
!l \-

Marceld Hiràshi Nomura
Secretário de ObÍes, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

3 Gás de cozinha, em botijáo contendo 13 kg 10 UN

i!!-li::

hê lã#,t?
::..* -,i=

Recebido por
me atu

Ar/".L /fuLn-,tL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Cenro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa BríLrbarao Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br



'REFETT,RA 
MUNrcrpA DE NovA sANrA BÁRBARA Wiírr

Secretaria %.unicipa[ le flssistência Socia[
c.N.P.J. N.o 19.560.789/000í 63

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 119/2018

Pa ra: Secretaria de Administração
Data: 18/10i2018

Assunto: Solici ão de Abertura de Iicita ao

A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita a Vossa Senhoria a abertura de

Iicitação de Gás de cozinha. Segue a lista com os itens necessários.

Estou à disposição para eventual esclarecimento

Atenciosamente;

/:"- *,4
; ,Çiane Q,"o[igws [a Çosta'l{onío

Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 119 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Biírbara-PR

rtffiâ '&1 'jêh;ffiedfuodúffih.êrvi@ #j ffi ,1! Oua&4adê Pniffiê
I Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 60

2 Casco de botijão de gás, contendo í 3 kg UN

Recebido por: {a/'/toData>(
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,

NOVA SANTA BARBARA
SEcRETARTA MUNTcTPAL DE snúoe

CORRESPOI.I OÊI,ICIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde No 370/2018

PARA: Secretaria de Administração DATA: 19/10/18

ASSUNTO: Licitação de botijão gás

Encaminhamos a Vossa Senhoria a lista de gás para ser

licitado

Atenciosamente,

Michele res de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

'11 , to ,tBRecebido por:
ln Dataome

Cur, j.

Rua Antonio Joaquim RodÍigues no 623, l(43 266 8050) CNPJ no 04.854.896000í{8 E{ail
saudensb@vahoo.com.br - Nova Sanla BáÍbara - Paraná



PREFEITURA MUNlCIPAL
,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00-

NOVA SANTA BARBARA

Secretaria Municipa! de Saúde

ESPECTFTCÂÇÔES OOS PRODUTOS

Nova Santa Bárbara, 19 de outubro de 2018

r\
uicneqffi/res de Jesus

Secretaria Municipal de Saúde
Maria de Lourdes Pereira Almeida

Responsável pela licitaçáo

012 Casco de botijáo de gás, contendo 13 kg. UN

3 Gás de cozinha, em botiião contendo 13 kg 18 UN

Rua Antonio Joequim RodÍigues n" 623, I(€ 266 8050) CNPJ no 08.851.896/000148 E-mail
saudensb@vahoo.com.br - Nova Sanla Bárbara - Paraná
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PREFEITURA IMUNICIPAL

.-§"'='E=.., ESTAD6 Do pARANÁ
i*l NOVA SANTA BARBARA O?Y
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 22 de outubro de 20í I

DE - SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃo

PARA: SETOR DE LICITAÇÕES

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos de gás de
cozinha, para o período de 12 (doze) meses, conforme anexo, para atender as
necessidades desta Secretaria.

Sendo o que se apresênta para o momento

Atenciosamente,

Lúcio Alberto dos Reis
Secretário de Administração

to
1

1

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic itacaorânsb.pr.eov.b1 - lyrvrv.ns§.pr.gov.br

a

À

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100. X - 86.250-000

1
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PREFEITURA MUNICIPAL $08

NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANA

ESPEcTFTcAçÕes oo PRoDUTo

Nomê'do. produto/serviço Quantidade
Gás de cozinha, em botijão contendo
13 kg

07

2

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail licitacaorônsb.pr.qov.br - wwrv.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.:WalÍredo Bittencourt de Moraes,222,? (43) 3266.8100 C N P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes,842 - Jardim Alto da Boa Vista A (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educá@nsb.pr.gov.bÍ - Nova Santa Bárbara - Paraná

C ORRESPONDENCIA I NTE RNA

DE: DEPARTAMENTO DE EDACAÇAO, ESPORTE E CULTURA

N'162/2018

DaÍa:22/1012018

PARA; .§ECR.E TA RIA D E A D MI N I S T RA o

ASSI.JNTO.. SOLICITAÇAO LICITÁÇAO PARA AQUISIÇAO DE GAS

Solicito que sejam tomadas as providencias necessárias paÍa

ABERTURA DE LICITAÇAO para contrataçào de empresa para fornecimento de gás de

cozinha. Segue em anexo a previsão para cada setor.

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

Atenciosamente,

..t-'1.

CIhíde co da Silva
Secretária Municipal de Educação Esporte e Cultura

?7 rro rtERecebido por:
ssrNome
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.:Walfredo Bittencourt de lvloraes, 222, A @q 3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DEeARTAMENTo MUNrclpAL oe eouclÇÃo
- Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes,842 - Jardim Alto da Boa Vista a (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb pr gov.br - Nova Santa Bátba? - Paêná

r SECRETARIA MLTNICIpAL or Eouca.çÃo
4ot'2"?' -\ l]t

2 CENTRO ML]NICIPAL DE EDUCAÇÀO INFANTIL NoEMIA BITTENCOURT C
^ã)"Ii$ t'i

3 ESCoLA MLrNICIeAL MARIA oe. coNcetçÀo KASECKER loL ?ío'
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade
e Gás de cozinha, em botijão contendo 1 3 kg Jb UN

4 ESCOLA MTINICIPAL EDSON GONÇALVES PALHANO 4L Ll4 - llo

\ rtq

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade
1 Casco de botilão de gás, contendo 1 3 kg 0'1 UN

2 Gás de cozlnha, em botuão contendo I 3 kg 02 UN

Item Nome do produto/serviço Unidade
03 UN1 Casco de botijão de gás, contendo í 3 kg

2 Gás de cozinha, em botijão contendo 1 3 kg 72 UN

Item Nome do produto/serviço Quàntidade Unidade
1 Casco de botijão de gás, contendo 45 kg 02

2 Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 26
J Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg 48

lQuantidade

lúN
luru

luru
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2211012018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando a aquisição de cascos de botijão
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

,/,, .z/4
//./'

íaocKo
feito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná

t--
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2311012018

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para aquisição de
materiais de enfermagem, mêdicamentos e acessórios para transporte de
imunobiológicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine stin itk os Santos
Setor de Licita

n tl.-<-"-Il- Assinatura

S

'<-.J vu'- ij-i
Recebido por:

NOme << v\^- t-LC

Data: i àl n-o I ?,a'?

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- lic itacao@nsb.pr.gor,. br ov.br
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2k oRÂZAO SOCIAL

ENDEREÇO:

CNPJ J / 1 ô /o00 /-3
3?66//SC

I

Y
TELEFONE

EMAIL

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA AO DE PRE o"

À-rI rfCarimbo com CNPJ

)
Assinatura -

Data -

eíl (c I

Item Descrição Quantidade Preço Unitário
1

Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg

23t

?q D.)
2

Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg

48

07

r3sw
c

Vasilhame de botijão de gás, contendo 13 kg

4

Vasilhame de botijão de gás, contendo 45 Kg

02

5sODÜ

3?l oÜ
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RAZÃO SOCIAL: RoBSoN DoS SANToS BARREIROS - GÁS . ME

ENDEREÇO: AVENTDA CICERO JOSÉ DOS SANTOS,87

CNPJ: 2 1.473.57 3 10001 -02

TELEFONE (,13) 3270 1639

EMÂIL: pavaogas@hotmail.com

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

*COTA AO DE PRE

Carimbo com CNPJ 21.473.57310001-02

Assinatura

Data- 30/10/2018

Item Descrição Quantidade Preço Unitário
1

Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg

231 R$ 74,00

2

Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg

48 R$ 325,00

Vasilhame de botijão de gás, contendo 13 kg

07 R$ 145,00

R$ 500,004

Vasilhame de botijão de Bás, contendo 45 KB

02

<*/rtl==-
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RAZÃ9 socrgL /f//'/iit \z'"f'<('' \ ,-/-'\
t:,1, [á

1,.,,/

L Çrc r.f

--
-/-..,.'

--14<*CNPJ/,\-:/
ENDEREÇO:

TELEFONE

EMAIL

4'a7 , /'- ,7
'z

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA AO DE PRE
Item Descrição Quantidade Prego Unitário

1t 0,t
1

Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg

231-

48

///',1í,-,'
2

Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg

:/1c c.--
,l

Vasilhame de botijão de gás, contendo 13 kg

07

4,f [',r'' :'t
Vasilhame de botijão de gás, contendo 45 Kg

024

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data -

5!
t'
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ESTIMATIVA DE PREÇO

Descrição

NAIR

SINGULANE

GAS

ROBSON DOS

SANTOS

BARREIROS.

GÁS.ME

AFR COMERCIO

DE GÁS LTDA

MEDIA

Gás de cozinha, em botijão contendo L3 kg R$ 72,00 R$ 74,00 R$ 79,00 R$ 7s,00

Gás de cozinha, em botijão contendo 45 kg R$ 400,00 R$ 325,00 R$ 399,00 R$ 374,65

Vasilhame de botijão de gás, contendo 13 kg R$ 130,00 R$ 145,00 R$ 199,00 R$ 158,00

Vasilhame de botijão de gás, contendo 45 kg R$ 480,00 R$ 500,00 R$ 580,00 R$ 520,00

nio de

Nova Santa Bárbara-PR de Outubro de 2018

M ts unes
cotaÇao de preços
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrucn trutenrue

Nova Santa Bárbara, 3011012018

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de
gás de cozinha e rêcarga de gás de cozinha.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solrcrtar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo
previsto de R$ 37.138,68 (trinta e sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e
oito centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri itk d Santos
Setor de LicitaçÕ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro. I 43. 3266.8100. .-.- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - :E - E-mails - licitaçaq@trsb.pr.gov.br - rvwrr,.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Excelência
em data de 30/10/2018. informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para o
registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de
gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de l2
(doze) meses. num valor miiximo previsto de R$ 37.138,68 (trinta e sete mil. cento e trinta e

oito reais e sessenta e oito centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

03 - Secretaria Municipal de Administração:
001 - Secretaria Municipal de Administração:
04. 122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração:
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo: 330.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego:
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Ceração de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo: 650.

06 - Secretaria Municipal de Educaçào, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas:
12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento MunicipaI de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 1500t l5l0; 1520; 1530; 1540;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 17 10; 17201, 1730
003 - Ensino Fundamental - FLINDEB:
12.361 .0250.2018 - Manutençâo do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumor 1890;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1940:
004 - CMEI Noêmia BittencouÍ Cameiro:
'12.365 .0260 .2019 - Manutençào do Ensino Infantil FTINDEB:
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 1990:
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente: 2030:
12.365.0270.2020 Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumor 2100: 21101 2120: 2124:2125l.
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 2190; 2200.

08 - Secretaria Municipal de Saúde:

001 Fundo Municipal de Saúde:

10.301.0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde:

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 2520;2530:
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente: 27l0:2720:.

Rua Walfredo Binencourt de Molaes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, "' - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná - E - u lr'u.rtsb.pt.qov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social:
08.244.03 80.2031 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 3060:
002 - Fundo Municipal de Assistência Social:
08.244 .0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social:
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 3270: 3280: 3290; 3300: 3302; 3l I 0;
003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente:
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 3460:3470;
08.243 .0430.2035 Manutenção do Conselho Tutelar:
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3560.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara. 30 de outubro de 2018.

Atenciosamente,

:--
I

Laurita d/SouzgrCampos
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222. Centro. I '13. i266 8 I 00. -': - 86 250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-rvsl.r'tsb or'. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3011012018

Prezado Senhor,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de cascos de
botijâo de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades
das mesmas por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$
37.138,68 (trinta e sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) e
informado pela Divisâo de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

03 - Secretaria Municipal de Administração;
00í - Secretaria Municipal de Administraçáo;
04.122.0060.2006 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutençáo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de
Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; í500; '1510; 1520; í530; 1540;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 17 1 0: 1720; 17 30;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1890;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1940;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0260.2019 - Manutenção do Ensino lnfantil - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1990;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2030;
12.365.0270.2020 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2100: 21 1 0: 2120; 2124; 2125,
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2190,2200.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2520,2530,

Rua WalÍiedo Biuencourt de Moraes- 222 - Ccp. 86250-000 - FonciFà\ (0ll) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95 561 080ín0l-60
E-mail: licitacaotr\h.nr.cov.hr - No\a Santa Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2710;2720,

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3060;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90 30.00.00 - Material de Consumo; 3270; 3280: 3290, 3300; 3302;
3310;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutençáo do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3460; 3470;
08.243.0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3560.

Encaminho a Vossa Senhona este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o quê se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C stina Ludi Santos
ço sI

Rua Walliedo Bincncoun de Moraes. 222 - Ccp. 86250-000 - Fone I'a\ (013 ) 3266.8100 - C.N P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: lieitacao rinsb.or.gov.br - Nova Sânla Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. walfredo Birr€n.ourr d. Moraes ne ra, Fone/Fax (ó4) ,266-Btoo

CNPJ N.q ej.r6r.oEolooor6o

Parecer

Solicitante:
Contratos

uridico

E-mail: phnsb(ànsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Departamento Mun.icipal de LicitaÇões e

Mandaram a esta Procuradoria Jurídica
pedido de parecer acerca das providências a serem adotadas

para aquisiÇão de cascos dê botijão de gás de cozinha e

recargas de gás de cozinha, num va.Ior previsto de RS

37.138,68 (trinta e sete mil e cento e t.rinta e oito reais
e sessenta e oito centâvos), conforme requerldo pelas

variadas Secretarias desta municipalidade.

I.
De saida, consta o pedido e a justificat.iva

pelos órgãos a serem beneficiárlos com a pretensa

contrataÇão, com caracterizaÇào do objeto e valor máximo a

ser l1citado.

Ainda, o procedimento contempla a indicação

de dotaÇão orÇamentárj-a e parecer contábi1 para fazer
frente com as despesas da pretensa contrataÇão.

Pi de6
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. wãlfr€do Birtencourr dê Moraês ne 222, Fôn"/F^t ("+) tz66-Broo

CNPI N. ej.r6r.o8olooor6o
E-hâil: pmnsb@ Nova S.ntâ Bárbera - Páraná

Ademals, está devidamênte autorizado pela
autoridade adm.in.i s trat iva competente.

É o breve relatórro, do qual fundamento e
op1no.

r1.
lnicialmente, via de regra, as obras,

servíços, compras e alienaçÕes do Poder Público devem ser
precedidas da realízação de processo adminlstrativo
licitatório. Dito prece.ito decorre inclusive de mandamento

consL iLUCiona.I . Senào vejamos:

"Art. 37. A adninistração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federaf e dos Municiptos obedecerá aos
principios de lega)idade, impessoalidade,
marafidade, publicidade e eficiência e, tanbém, ao
seguinte:

XXI - ressafvados os casos especificados na
legisTação, as obras, serviços, compras e
aTienações seLão contratados mediante processo de
Ticitação púb7ica que assequre iqualdade de
condições a tadas as cancorrentes, com c-láusulas
que estabe-1 eçam obrLgaÇões de paqamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nas teÍnos da
lei, o qual somerte permitirá as exigências de
qualificaÇão técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimenta das obrlgaÇões. "

Como forma de dar maior efetividade a esse

normado, o legisJ-ador infraconstitucional editou a Lei n.

8.666/93, que cuida, num contexto amp.Io, das licitaçÕes e

contratos administrat i vos.

Vagr ^z,y(
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Àv. Walfrêdo Birrencourr d. Moraês ns rrz, Fo ne/Ê ax (o/,) ,266-Btoo

CNPJ N.e er.ró'.ô8oloooL6o

foram sendo

edição da Lei
pregão1.

elaboração, de

ao aspecto

pregão2:

A partir da lei gera1, outros regulamentos

edítados pelo Poder Público, até chegar na

n. 10.52A/2002 que instituiu a modalidade

E-mail: prnnsb(à nsb.Dr.co".br - Nova Sanra Bárbara - Paraná

outro modo: compfexo.

Acredita-se, salvo melhor jo:-zo, que a

modalidade pregão é a que mefhor se amofda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser
contratado não exige um proce s so /proced iment o de maior

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a

ser Iicitado é dotado de natureza comum, ou seja, culos
padrÕes de qualidade bem podem ser "obj etivamente

definidos pelo edital, por meio de especifrcaÇÕes usuais

de mercado".

Elementos esses. vale di ze r,
de legalidade, tornam possivel

no

a

que tange

adoção do

"-Lei n . 7A.520/20A2

1A fim de não envolver o leitor em erro, clarifica-se que a
modalidade pregão não foi a última a ser instituida pelo Poder
LegÍs.l-ativo. outras mais foram e ainda continuam sendo
constituidas, como, por exemplo, o RDC - Regime Diferenclado de
Contratação.

2 No acórdão n' 2772/20A8 o Tribunal de contas da União afirmou
que: "a utilizaÇão da modalidade pr:egão é possivel. nos termos
da Lei n' 7A.52A/2A02, sempre que o objeto da contrataÇáo for
padronizável e disponivel no mercado, indepe nde nt ement e de sua
complexidade".

glná
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PREFEITUR-A, MUNICIPAL DE NOVA SÀNTA BÁR.BARÀ
Av. w.tfrêdo Birten.ourr d€ Moraes nq 2r, Fon./Fax (oar) 326ó-8,00

CNPJ N.q er.tó,.o8olôoor6o
E-mail: pulrbídnsb.or.go..br - Nová Sânrâ Bárbarâ - ParaDá

Art . 7' Para aqu,isiçâ.o de ber.s e serwiços c,oturrrs ,
poderá ser adotada. a Ticitação aa mo.lali"tâde de
pÍegâo, que será regida poÍ esta Lei.
(grifos) .

Parágrafo unico. Consideran se bens e serviços
conuns, para os fins e efeitos deste artlgo,
aqueTes cujos padrões de desempenho e qualidade
possafi ser objetivamente definidos pelo editaT, por
meio de especificaçôes usuais no mercado. "

Destaca - se

e não "deverá"
o vocábulo

fazê-Io pelo
"poderá"

pregão. Logo,

no

edispositivo.
facuftativo ao Poder Público.

Em que pese isso, dentre as modalidades

licitatórías, o pregão afigura como sendo a mals simples.

e por isso, acarreta grande celeridade e ampla

participação de pretensos licitantes, o que converqe com

os objetivos l-icitatórios, conforme prescreve o art. 3',
da Lei n. I .666 / 93:

"Lei n. 8. 666/ 93

Art. A licitaÇão destjna-se a qaÍantir a

observância do prtnclplo constitucionaf da
isonomia, a seLeÇãa da propasta mais vantajosa para
a adninistração e a promoção do desenvofvimento
nacionaL sustentávef e será processada e lulgada em

estrita confornidade can os principios básicos da
Teqalidade, da inpessoalidade, da norafidade, da
iqua)dade, da publicidade, da probldade
adninistrativa, da vinculação aa instÍumento
convocatório, da jülqarnento abjetivo e dos qúe fhes
são correfatos. "

Com efeito, esta Assessoria sugere

do pregão para acobertar a contrataÇão do objeto
a adoÇão

o:,.-:u=o
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corrente,
IegaI, e

ostenta o

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Âw. wãlfr€do Birrên.ouft dê Moráes nq 2rr, FonelFax (orr) rz66-8roo

cNPJ N.s e5.56r.o8oloooróo
E-narl: pmosb@nsb.or.go..br - Nova Sánta Bárbrra - PãÉná

em vlsta, primeiro, que há expressa autorizaÇão
outro, que pelas características simplórias,

pregão certa medlda de vantagem à AdministraÇão.

escolher a

contrataÇão

rrr.
Ato continuo l

espécie do pregão

Administração
mefhor se amolda

a pode rá
para aque

em comentário.

Nesse inter.im, embora exlsta no mundo

juridlco o Decreto n. 5.504/A5, que dispÕe sobre a

preferêncla pefo pregão eletrônico, dj-to preceito
normativo, entretantor é aplicável de maneira detida à

União, sendo seu acatamento facultativo aos outros entes

poIíticos, visto a autonomia administrativa constitucional
que eles possuem.

Trata-se, ademais, de um norte, em razão da

falta de regramento nesse aspecto pel-a Lei Geral que rege

a modafidade pregão. Logo, a escofha entre o pregão

presencial ou o êletrônico fica a crrtério do

Adminrstrador, no âmbito da conveniência e oportunidade -
discricionariedade (gênero), a qual não incumbe ao

presente orgão juridico adentrar no mérito.

IV.

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria

opina pela possíbilidade da adoção da modalidade

licitatória pregão para a cont.rataÇão em teIa, podendo ser

e pregào presenciaf ou o eletrônico, o que a AdministraÇão

deve definir - levando em consideração, o que suSgq

:de6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittcntourt de Moraes nq zzu, Fone/Fu (oa) 3266-Btoo

CNPJ N.e ej.56r.06oloooróô
E-mail: pmnsbtô nsb.úÍ.so".br - No.á sánra Bárbárá - Paráíá

especialmente o fato da existência
ao fornecimento na locafldade e/ou

de fornecedores aptos

reg rao .

É o parecer, sal-vo melhor )Dízo.

Nova Santa Bárbara, 05 de novembr:o de 2018.

, -.-- ,/ .
G!r.ri-Eí ÀLneida de Jpsus

Procurador Jurídlca

Página ó de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
€

l[*jt,
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, ÂUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL a" 77 120]-8, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisiçáo de cascos de botijão
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08lOBl2000, Decreto Federal n"
3.697 , de 21 I 12l2OOO e demais legislaçôes pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" 080/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

ao Setor de Licitação paÍa as

Nova Santa Bárbara, OS I 1l I 2018.

//,
c Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, Ll - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVTSO DE LIC|TAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 7712018

Processo Administrativo n.o 10812018

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos
de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Tipo: lt/enor preço, por item.

*

Recebimento dos
261',11120'18.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2611112018, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 37.138,68 (trinta e sete mil, cento e trinta e
oito reais e sessenta e oito centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0611112018.

Marco Antô sis Nunes
Preg o

Portaria n" 80t2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I ,13. 3266.8100, .i.i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-rnails - licitacao@nsb.pr.gov. br - rvrvrv.nsb.pr'.gov. br

ê-,, oEci Cü01 .$O
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NOVA SANTA BARBARA

Porta

ietro

080/2018

PREGAO PRESENCIAL N" 7712018
Processo Administrativo n." í 08/20í 8

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçóes por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb. pr.qov. br.

A falta de rêmessa do presente Recibo de Retirada do Edital êxime estê Pregoêiro da
comunicação de possíveis retiÍicações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame lic tório.

Ma Assis Nunes
P g

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, )f - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -tr - E-mail- licitacao?,nsb.pr.gov.br - urvrv.nsb.Dr.gov.br

I



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
031

PREGÃO PRESENCIAL NO 7712018
Processo Administrativo n.' í 08/20í I

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de
cozinha e rêcarga de gás de cozinha.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retrrou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

aos I t2018

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I] - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-ma i l - l icitacao(z- nsb.rrr. gov.br - srrv.nsb.pLqor'.br



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

0.icVrk

PREGÃO PRESENCIAL N" 77 12018
Processo Administrativo n." í 08/20í I

LICITACAO EXCLUSIVA PARA MICROEMP RESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL ÍMEI) (LC 147120141.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Abertura: Dia 2611112018, às 14h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 'l3h30min, do dia 2611112018.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitaÇão, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aqursição dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha ê rêcarga
de gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, em
conformidade com as Leis N" 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçóes
posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitaçôes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moêes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í00, ou ainda pelo email

licitacao(Onsb. pr.oov. br ou através do site www. nsb. or.qov. br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somênte serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, ate 02

(dois) dias úteis antês da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

licitacao nsb v.br As respostas a todos os questionamentos (dúvidas our
esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.oov. br, para ciência de todos os

intêressados.

A sessão pública do Pregão Presencial, será realizada às 14h00min do dia 26/'líl20í8, no

prédio da Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

MoÂes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, e será conduzida pelo

Pregoeiro e sua equipe de apoio.

1. DAS CONDrÇÔeS Oe PARTTC|PAçÃO

1 .1 . Poderáo participar desta Licitação exclusivamentê as Mrcroem presas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl)

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos:

3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8 I 00. Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitaeao2nsb.pr.gor'.br - s.st .nsb.or.qol.br



PREFEITURA MUNICIPAL 0i3
NOVA SANTA BARBARA

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiçóes desle Edital e seus
Anexos.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social náo seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

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

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definiÇão
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO

2.í. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de
cascos de botijão de gás de cozinha e recarga dê gás dê cozinha, para suprir as

necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no ANEXO l, que integra o
presente Edital.
2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé Íealizat
licitação específica para adquirir de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condiÇões, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Let no

8.666/93 e suas posteriores alteraçóes.

3. DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
3.í. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

mentáriao

DOTAÇÕES
Grupo da fonte

a

Conta
da
despes

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Exercíci
oda
despes
2.

Do Exercício03.o0 1 .04. 1 22.0060. 2006 0 3 3 90.30.00 002018 330
3.3.90.30.00.00 Do Exercício2018 650 05.00 1 . 1 5. 1 22.O070. 2009 0

0 3 3.90.30.00 00 Do Exercício2018 1500 06.002. 12.36í.0210.2016
'103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2018 I 510 06.002.1 2.361.0210.2016

Do Exercício2018 1520 06.002. í2.361.0210.2016 104 3 3.90.30.00.00
3 3.90.30.00 00 Do Exercício2018 1530 06.002. í2.36í.0210.2016 107

06.002. 1 2.361.0210.2016 114 3 3.90 30 00.00 Do Exercício2018 1540
2018 1710 06.002. í2.36í.0210.2016 103 4.4.90.52.00 00 Do Exercício

2018 1720 06.002.'12.361.0210.2016 104 4 4.90.52.00 00 Do Exercício

2018 1730 06.002 12.361 0210.2016 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
Do Exercício2018 1890 06.003.1 2.361 0250.2018 102 3.3.90.30.00 00

2018 í 940 06.003.12.361.0250.2018 102 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
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2018 í 990 06.004 1 2.365.0260.2019 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 2030 06.004. í 2.365. 0260.201 I 102 4 4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 2100 06.004. 1 2.365. 027 0.2020 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 2110 06.004. 1 2. 365. 027 0.2020 í03 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 104 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 2124 06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 2125 06. 004. í 2. 365. 027 0.2020 115 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 2190 06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 2200 06.004. í 2.365.027 0.2020 103 4.4.90.52 00.00 Do Exercicio
2018 2520 08.001. 1 0.30í.0320.2025 0 3 3.90 30.00 00 Do Exercício
2018 2530 08.001 í0.30í 0320.2025 303 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2018 2710 08.001. 1 0.301.0320.2025 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 2720 08.001. 1 0.301.0320.2025 303 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2018 3060 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 3270 09.o02.o8.244.O400. 2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 3280 09.oo2.08.244.0400.2033 702 3 3.90.30.00 00 Do Exercício

2018 3290 09.002.o8.244.O400. 2033 705 3.3.90.30 00.00 Do Exercício

2018 3300 09.002 08 244 0400 2033 711 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 3302 09.002.08.244.0400.2033 732 3 3.90.30 00 00 Do Exercício

2018 3310 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

2018 3460 09.003.08.243.041 0.6034 0 3 3 90 30.00.00 Do Exercício

2018 3470 09.003.08.243.041 0.6034 728 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 3560 09.003.08 243 0430.2035 U 3 3.90.30 00 00 Do Exercício

4. OAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

4.1. As impugnaçóes ao presentê edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2'(segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a razão

socral da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e Íac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às í2h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eleÍônico:
licitacao(@nsb. pr.qov. br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.í.3. Não seráo conhecidas as impugnaÇões interpostas por íax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.

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

designada nova data paÍa a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para perticipe cão de Microemoresas ÍMEl. Emoresas de
Pequeno Porte íEPP) elou Microempreendedqr lndividual (l/lEll, qualificadas come tais
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nos termos do artioo 30 da Lei ComD lementar n.o '12312006, com as alteracões da Lei
Complementar n.o 1471201 4.

5.2. Não fará jus ao regime diÍerenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o '|23, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou se.;a,

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lej

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artrgo 3o da Lei Complemêntar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do caprtal de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o í23
de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cuto sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com

frns lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006,

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerÇa atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, íinanciamento e investimento ou de crédito

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar,

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento

de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.í0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do sêrviço,
relaçáo de pessoalidade, subordinaÇão e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.í. O envelope No 0í - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HABILITAÇAO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
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Bárbara - Estado do Paraná, até as í3h30min, do dia 26111120í8, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres.

ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÂO PRESENCIAL N'77/20í8 - SRP

ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAçAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL NO 77120í8 - SRP

6.2. Não será aceito em dualduer hi ótese a nâ rtici t!aaão de licitante retardatáriob

considerado este, aquele que apresentar o§ envqlopes após o hqrário estabelecido
para a entrêqa dos mêsmos, comD rovado oor meio do Drotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara

7. DO CREDENCIAMENTO

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

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO OE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Gonstitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidaÇão,

devidamente regislrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelooe de
Habilitacão.

7.5. No ato da Sessáo Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
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7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregáo
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documenlo de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassiÍicação da sua proposta no
presente certame. Contudo, veriíicadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessáo do pregão, inclusive interpor recursos.

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

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

7.9.1. No câso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo

constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante nâo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaraÇão de cumprimento dos requisitos de habilitaçáo, no Envelope 1 - Proposta de

Preço, sob pena de náo conhecimento da sua proposta.

7.í0. Conforme previstos na Lei Complementar no 123106, as MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaÇáo comprobatória

dessa condição, através de um do seguinte documento: /\
a) Certidão simplificada emitida e registrada pelâ respectiva junta comercial;

b) Dêclaração comprobatória de enquadramênto como microemprêsa ou empresa de
pequeno poÉe, conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

7. í í . A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em

qualquer das vedações do artigo 3', § 4", da Lei Complementar n" 12312006, não poderá

usufruir do tratamenlo diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá

apresentar a respectiva declaração.

7.12. A declarução falsa relativa ao enquadramento na condiÇão dê microempresa ou

empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7", da Lei no 10.520102, à

sançáo de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios, pelo prazo de até 5 (crnco) anos, como também carucletiza o crime previsto no

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem

como das demais cominações legais.

7.í3. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condiçáo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope í - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
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8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando:

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

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e marca

A não indicacão da MARCA dos produtos imolicará na desclassificacão da emoresa.
face à ausência de informacão suficiêntê para classificacão da Drooosta

d) PreÇo ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para êste edital;
e) Pruzo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

'l) Pruzo de entrega de no máximo 02 (dois) dias corridos, contados a partir da autorização

de fornecimento emitido pela Prefeitura;
g) PGzo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota íiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na

desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,

bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia

alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nele devendo

estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo

da futura contratada;
Vll - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especif icaçôes exigidas,
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponivêl no endereço eletrônico
www.nsb. pr.qov. br, na guia Licitaçôes/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de PreÇos lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE no 01;

X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega; Forma
de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de veriíicar as
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informações sobre a qualidade e característrca dos produlos ofertados pelo licitante, através
de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,
transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais,
estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas EspecificaÇóes, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos
produtos licitados.

9. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO

9.í. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇAO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originars ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de LicitaÇáo.

9.1 . í . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgáo emissor.
9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2. í . Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos

deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a datâ da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serâo considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITAÇÃO

í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.í. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇão de

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 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 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de
substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;

â

10.1 .2. PÍova de regularidade íiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos,/
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1 .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de
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Debito ou Certidão Positiva com efeito de Negattva ou documento equivalente do Municipio
sede do licitante na forma da lei,

10.'Í .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.

1 0.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

í0.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresêntação de Certidão Negativa ou Positiva com Eferto de Negativa (CNDT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452. de 'ío de maio de 1 943.

í 0.2. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR

10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do arl. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de

1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

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

do ANEXO Vll.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

10.3. Os documentos de habilitaçáo poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgáo de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.4. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio

correspondente.

í0.5. As declaraçóes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
í0.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconíormidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
ll
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10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.7.1 . Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuars certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.7.2. A não-regularização da documenlaÇão, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuizo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para aprêsentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitaÇáo.

í0.8. Para certidões emitidas que náo especifiquem seu prazo de validade, será considerado

o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,

devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitaÇão.

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

Registro de Preços.

í1. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO OOS ENVELOPES E JULGAMENTO

11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes

PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

empresas que apresentaram envelopes.

í í .3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitaçáo, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.

11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

12
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11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 1 .6.1. Serão corrigrdos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
í í.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassiíicação,
pois poderáo ser preenchidos para a autorização de íornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unilário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

í 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços rguais, será reahzado sorteio
para determinaÇão da ordem de oferta dos lances.

í 1.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

11.í0. Náo havendo pelo menos três ofertas nas condiçóês definidas no subitem 9.9,

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preÇos oferecidos.

í 1.í í. Os lances deverão ser formulados em vãlores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,

implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutençáo do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÇão das propostas.

í 1 .13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela AdministraÇão ou com os preços

praticados no mercado.

11.'15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preÇo

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraÇão.

11.'Í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que
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apresentou a melhor proposta, para verificaçáo do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAÇÃO e
item íO - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

í1.í8. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 1 .1 7.

í 1 .'1 9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqúente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo ücitante declarado
vencedor.

1í.20. Caso não se rea zem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preÇo vier a ser desclassificada ou inabrlitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1 1.21 . No caso de vÍcio na documentaÇão de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencêdora do certame.

11.23. Serão inabilitados os licitantes que náo apresentarem a documentaçáo em situação

regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PARA HABILITAçÃO e item í0 - DA HABILITAÇÃo, deste Edital.

11.26. No razo de 0í um) d ia útil contâdos do encerramento da sessão icit2ntê

0:s

o a

declarada vencedora, deverá apresentar sua Droposta com os valores devidamentê

í 1.26.1. Na recomposiÇão final, os preÇos unitários não poderão ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) sêr majorado(s) o(s)

valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentaÇão de

planilha o segundo colocado.

11.27. Podeé o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os lrabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
t4
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serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

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

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇAO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva dos produtos licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.31. Da Sêssão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAÇÂO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Item desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constanles deste

Edital.

12.2. O obleto deste Pregáo Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for

considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaÇão dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Preíeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Ao Íinal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do registro da síntese de suas razões em atâ, sendo que a falta de

manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicaÇão do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razôes do recurso,

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.
l5
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13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoerro serão conhecidos nos
lermos do inciso XVlll, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb pr.qov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.

13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link LicitaÇôes do site
www. nsb.pr.oov.br.

í3.4. Da aplicaÇão das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í4. DO REGISTRO DE PREÇOS

14.í. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicaçáo do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Parc a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposte
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classlficação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo a entrega dos produtos nas condições previstas neste edital e

seus anexos.

14.3. A efetivação da autorizaÇão de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo

fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

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

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,

obedecidas às disposiçôes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
reduÇão daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
reg istrados.
14.6. No caso de solicitaÇão de revisáo de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
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preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licjtante à época da realização deste
certame licitatório.

14.8. A deliberaçáo de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao íornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

15. DA VIGENCIA

15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art.

57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta
Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a

adquirir os produtos reíeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro

de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que

caiba recurso ou indenização de qualquer especie às empresas benêficiárias, ou, cancelar a

Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

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

16. DO CONTRATO

16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho 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 e,

d) a Ata de Registro de PreÇos.

16.2. Se o classificado para o item náo 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 classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas

condiçôes propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicaÇão das sanções cabiveis previstas neste Edital.

17, DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

17.1. O üazo de entrega será de ate 02 (dois) dias corridos, contados a partir da

autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classiÍicado,
cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previstas na legislaçáo e neste edital.
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18. DO LOCAL DA ENTREGA

18.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas
solicitaçóes de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro,
írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

í9. DO PAGAMENTO

19.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaÇáo 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 contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a

título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS.

19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÇão do pagamento.

í9.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.

19.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a

correção monetária.

20. OO VALOR

20.í. O valor total estimado para esta licitaçáo será de R$ 37.'138,68 (trinta e sete mil,
cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme Anexo l- Termo de
Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

2í. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, náo
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanÇões, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Sânta Bárbara pelo inÍrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll- Cancelamento do registro na Ata;
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lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 1Oo/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecuÇão total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a AdministraÇão Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação peranle a Autoridade que aplicou a
penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública.

21.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.

2í .3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
Íorturto ou motivo de força maior.

21 .4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sançóes:
| - Advertência;
ll - Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do í.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - 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, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados ofi cialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

21 .5. Ém qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

21 .6. A aplicação das sançóes previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação

de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à AdministraÇão.

22. DAS DISPOSTçOES FTNATS

22.í. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentaÇão e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregáo Presencial.

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de í 5 (quinze) minutos do horário previsto.

223. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representânte, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

t9
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22A. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando íor
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Sô se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, náo interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentação. endereço, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamaçáo ou
indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação:
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art.21 da Lei

8.666/93.

23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.'1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V - Modelo de DeclaraÇão (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor,
23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
23. í 0. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
27. í 1 . ANEXO Xl - Modelo declaração comprobatória de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte;

23.í2. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas
oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 0611112018

nc ondo
Prefeito Municipal

Nova Santa Bárbara. Paraná-E-E-mail - lic itacaoú)nsb. pr.gov. br - rvrvrv.nsb.Dr.gor,.br
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Marco ís Nunes

Port 0t2018

Lúcio Alberto dos Reis
Secretário de AdministrâÇão

Marce o shi Nomura
Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

,,i
t .:' (

cré'rdê [l õiêf ra Braneoda Silva
Secretária Múnicipal de Educação, Esporte e Cultura

M iche oares de Jesus
Secretária unicipal de Saúde

oo€«ti*ínKfuk*
SecrUtária Municipal de Assistência Social

n

goer
de

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-rnail lic itacaoânsb r ov.br - rvrvrv.nsb r'.br
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NOVA SANTA BARBARA
PREGAO PRESENCIAL NO 7712018

ANEXOI-TERMOD E REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E VALOR MAXIMO

í.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
cascos de botijão de gás dê cozinha e recarga de gás de cozinha, conforme
especificaÇõês e quantitativos abaixo relacionados.

1.2 O valor máximo global e de R$ 37.138,68 (trinta e setê mil, cento e trinta e oito reais e
sessenta e oito centavos).

ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

2. DA JUSTIFICATIVA
A presente licitação objetiva suprir a necessidade das Secretarias Municipais na manutenção

das atividades de cozinha, copa e refeitório.

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1 O Wazo de entrega será de até 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissão da

solicitação de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara.

4. DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS
4.1 Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaÇões

de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

S.TNFORMAÇOES ADTCTONATS

5.1 Do prazo, recebimento, forma dê pagamento e demais regras estarào dispostas no Edital

de Licitação.

LOTE: í-Lote001
Código
do
produto/
serviço

Nome do pÍoduto/sêrviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item

UN 520,00 '1 .040,001 645 Casco de botijão de gás em cilindro
P45, contendo 45 kg.

2,OO

158,00 790,002 5628 Casco de botijão de gás, contendo
í3 kg.

5,00 UN

Gás de cozinha, em botijão
contendo í 3 kg

231,00 UN 75,00 17.325.00J 430

Gás de cozinha, em cilindro
contendo 45 kg Gás de cozinha,
em cilindro contendo 45 kg

48,00 UN 374,66 17 983,684 540

37.í 38,68TOTAL

Nova Santa Bárbara, Paraná - E- - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - *rvrv. nsb. or. gov.br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL N'77/2018 . SRP

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome.

PP 7712018 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacaoú?nsb.pr.Aqv.br - br

1)
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PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 77120í8. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIAOOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

0i3
* NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacaoíiJnsb.pr.sov.br - rvrvrr,.nsb r ov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO77I2O18

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvÍdo um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oíicial do Município (www.nsb. pr.oov. br), clique no
link LicitaÇões.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Após clique na modalidade licitatória deseiada e escolha o processo/objeto pretendido e
assim visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,
após descompactá-los, utiliza-los.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF
com o

Nome Edital do Pregão Presencial n' 7712018.pdÍ, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital dê
proposta com o nome PP 772018_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre
outros que poderáo ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo PP

772018_ANEXO2_ARQUIVO OIGITAL DE PROPOSTA.esI. Serão liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

AÍquvo dê Propostê

i P.odutos/SeÍvçG

tE s*
5eÍt!,1o dê Jàheirô d.2014

+

rq"'pr.". iÀ"-.' - *-!"ipr.""...-.s

tà Edislâo d. Prcpo5ta

II

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-rnail lic itacao2nsb.pr.gov.br - trtr.tt,.r'tsb r or,. br
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055

l,: r]!!h.Êl:

Clique no botão
janela:

S Dados do fornecedo, no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

1*:*::'*;ii;-]*Êreiry§,,:1,..:r:.:r:::§k§& l---- -ur:il

+. 4-[+.r-,tr | rt,q".r,-,*a. I

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório. clique no botão J Beseserrante

os campos com (-) sáo de

e abrirá a janela:

-i-..-,ffi. i,::&a, r,-r rdbr

Es-

Y \PF+IoI4_ANExo2-ÂFQUlvO D GlÍÀL OE PBOPOSIÂ .d

Equipl.no S'.têm.! - ww,.quiplàno.<om,brset!, 10 d.làõêi.o d. 2014

& Dôdos dolfficedd

EEcíêio Modãldàdê
2013 P'êqão É]resenaal

ETÂNOL COMUM
GASOLINA COMUM
DlÉs ÊL s10

1337?2.OO001

002
003

PrêI.[úã Mmô@d d- lbirflã 000053

- càmpos obíieâló'Es

co.plêmênto

.:.,, [l r".n",

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (.) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão ÍI r"*' e voltará a tela anterior, após

6p QuaÍo socctáio i para preenchimênto dos sócios da empresa, abriá aclique no botão
janela:

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao nsb r ov.br'
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C Qu.drc leeráno

Preencha os dados, náo esquecendo que os campos com " são obrigatórios. Após

preencher, clique em para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

D
em Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

ÍE t*t"
O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.
'à Emistào dê

{

Í.|êÍohê do conlàdoÍ

'<.mpor obrig.tórios

E r..t

./B ,e

Núme,o " Cômplêmêhro

UF" CEP"

Dàlà dô rêqist,o ' NúmêÍô do reC'stÍo '

CNPJ'

I'po d..àÍs. ou Íuhção '

tE s.rS Oaaos ao 6rereao

VErçáo:1.1.13S€Ítd, 10 deJàn.río de2014 Iqu;plano Sr5tÉmae - www.Equiplano.com.br

1...i

<-
EÍàvàí plopoda :l Ê91Ísiú Êopoita

l od{§1s-ry1Ç9"_i_ 
.

DIES EL S] O

Tipo da apuação

Preço Máximo

r33 772_00

257I69.60

35 000.00

Ns Lote

001

oD2

003

Y:\PPd<01 4_ANEXo 2_AEQUI/0 DIGITAL DE PH0P0STA-es

Enlidade

Preíeiturà Municipal de lbiporã

Ne Licitôção Exercício Modaldde

000053 2013 Pregão Presencial

Nome do Lote

ETANOL COMUM

GASOLINA COMUM

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacaoíDn sb.nr'.sov.br - u,rvrv. nsb. Dr. gov. br
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o

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contrataÇões de serviços) e o preÇo unitário de cada
produto.

§, Emissâo d.P

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravar proposta

fl Qravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

InÍoamation

' 
píopoltà 9íâeàdâ ÉínY:\PPi{xo1r_ANEX02_ÀRQUIVo
Dl6lÍAL O€ PROPOSTA-êil !ll

l-*"-x*-)

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

. llrtl lmprimir proposta
lmpflmrr proposta:

Para fechar o programa, clique no botão: [E Sui'

ATENçÃO; Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP
772018_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o
qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em

contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

0.00;

0,00

t--.

+

VÉ.sào.1.1.11Equrplafl o 5iíêíhà§ - www.êqurplàno.(om.bí

ú Erava popoca ü9 lÍEtriú pí@ostà@ o"a* ao1r."..lor $s-

ENercído Modêlidàde

2013 PÍegão Presenciôl

Trpo dô apuÍôção

Qlde. Unid
'r.00 rJN

't_00 uN

Preço Lln Máx. Maícà

10 mo.m
25 000_00

Preço l-jnilátio

0.00 0.00

0_00

Y \PFXIol 4_ANEXo2_ABQUIVo DIGITAL DE PH0P0STA- esl

Entidôdê

PÍeÍelurô Mun;spôl de lbiporã

N! LicitêÇão

0mÍE3

Terça,l,t aclaneiro ae Zot+

PÍ.(o Íotdldo Lot.:

Loles Produlo§/Servço!

Ns item NoÍre

001 DtEsELS,l0

DD2 DIESELS.]O

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacaoí), nsb.or. gor'. br - ul.l.usb pr.gor'.bt
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

Prezados Senf,ores.'

inscrito no CNPJ
no or intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no....................... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - itaca o nsb t ov.br - rl rvrv. n s b. p r. go v. br
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inscrita no CNPJ sob no

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 77120í I - SRP

Prezados Senhores

A empresa

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva. emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêprêsêntante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-maiI - Iicitacao@nsb.pr'.qov.br - rvrvrv.nsb. plgey-ú
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 77120í8 - SRP

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

.., no .......... . ..., inscrita no
CNPJ sob no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N" 7712018 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esíeras.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

3l
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 77120í8 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da LicitaÇão instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N" 77120í8 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitaçáo.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represêntantê Legal
Gargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná- E-E-mail - lic itacaoíànsb.Dr. gov. br - u.nrv.nsb t' or,.b r
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N" 77120í8 - SRP

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

representadapelo(a)Sr,(a)-,cREDENclAo(a)Sr.(a)-
(CARGO), portador(a) do R.G. no

para representá-la perante o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
em licitaçáo na modalidade Pregão Presencial No 7712018 - SRP, para registro dê preços
para aquisiçâo de cascos de botúão de gás de cozinhâ e recarga de gás de cozinha,
podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,

inclusive interpor e desistir de recursos em todas as íases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail licitacaoânsb r or,.hr - u'u-u.nsb or'.br
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(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 77120í I - SRP

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob

, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial N" 77120'18, da Preíeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura t\/unicipal de Nova Santa Bárbara.

Local e dala,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail - licitacaoônsb.pr'.gsv.br - u'rv*'. nsb.pr.sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" 76/20í I - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluida nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail lic itacaoíi,nsb. pr.gov. tt - urr's.nsb.pr. sor'.br
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NOVA SANTA BARBARA
ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 7712018 - PMNSB

O MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.56í.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, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . , doravante denominado Órgão Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N"
10.520102, N" 8.666 de 21106193 e suas alteraÇóes posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00.
Decreto Municipal no 04112009 do dia 0410912009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial N" 7712018 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para eventual aquisíção dê cascos de botijão de gás de
cozinha e recarga de gás de cozinha, conforme especificado, oÍerecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG no

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiárra da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçóes, os preÇos,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata, o registro de preços, para eventual aquisição de cascos de
botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, conforme especificado no

ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N' 7712018 - PMNSB,
independentemente de transcriÇão. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os
produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO
l, podendo alé realizar licitação específica para adquirir de um ou de mais itens, hipótese em
que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do

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

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS,CONTRATO#T>

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

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

claúsuu QUARTA - oa ooraçÃo oRçluerurÁRrn

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

CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, 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 Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o
material referido na Cláusula segunda exclusrvamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo íazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

Quando o preÇo registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior àquele praticado no
mercado, o município convocará o fornecedor pâra uma negociação, com o fim de obter
redução do preço e sua adequaçáo ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a
negociação, o fornecedor seÍá liberado do compromisso assumido 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 compromlsso, 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.

Poderá ser solicrtada a revisão do preço registrado, desde que o pedido seja instruído 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
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 Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência:
- quando náo restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracte izado o interesse público. O 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:

37

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, -,r- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-rnail- licitacaoú)nsb.pr.gov. br - rvrvu'.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
03?

- comprovar estar 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 compõem o custo do objeto. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- náo 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 justificadas;

- náo cumprir as obrigações 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;
- caÍactetizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de PreÇo ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preÇo registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preÇos.

CLÁUSULA SETIMA - OAS OBRIGAÇÕES OA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no

Termo de Referência. bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão

Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular
(documentaçáo obrigâtória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.

Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se

verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em

desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à

entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisiçáo do objeto; Durante o período

de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá Íornecer e/ou substituí-lo, quando o

mesmo demonstrar defeito, eíetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o

Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os

danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador: Sendo necessário o

encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgáo

Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por

conta do Detentor da Ata, bem como o dêslocamento de seus técnicos até a Prefeitura. Para

os produtos cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanêscente a paÉir da
data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cênto) do prazo total da
validade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÔES DO MUNICíPIO

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoânsb.pr.qov.br - rrtrr'.nsb.Dr.qov.br
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Caberá a Prefeitura.
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às
dependências da Prefeitura, para a entrega dos materiais reÍerente ao Pregão Presencial
No 77 t20',t8;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaÇôes
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatórro, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçóes constantes
no ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA - DA AUTORTZAçÃO Oe erurReCl

A entrega do ob.jeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitantê.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da autorização de

fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaÇões de

Íornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

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

acompanhada da certidáo 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 Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos tributários relativos às contriburçóes sociais previstas nas alíneas
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a

título de substituiçáo, 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 Preíeitura aguardará a regularizaçáo por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prazo paru o pâgamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota íiscal o nome do
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banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis 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' 77120'18 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - 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;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especificações
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

A beneíiciária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da PrefeÍtura, durante a entrega do objeto.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momento

da execução da Ata de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade

usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanÇões.
. Advertência;
o Multa de 10o/o (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 contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não

realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente,
. Suspensão 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 ampla defesa.
A aplicaçáo das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail- itacaoí)nsb r ov.br - rvrvrv-nsb.pr.gov. br
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As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos.
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqúentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f1 acrescimos de volumes ou modificações substanciais nos matenais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contralados
dirêtamente pelo Município.

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho 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 e;

d) a Ata de Registro de Preços.
16.2. Se o classificado para o item não 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 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 cabÍveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA - DAS DTSPOSIÇÕeS rtHAtS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 77120í8 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 Lels no

1O52O12O02, Lei 8.666/í 993 e demais legislaÇões pertrnentes.

GLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca dê São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, paÍa serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

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

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Nova Sanra Bárbara. Paraná - Q - E-mail- licitacao?nsb.pr.qov.br - alrv.nsb ol .br
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
0

Eric Kondo

Prefeito Municipal

Autoridade Competente

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOM EREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

+l

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro. I .li. 3266.8100. = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- Iicitacao@nsb.pr.gol.br - u'*'rv.nsb.pr.ggr,.§r



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA 0? )

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAR-4.NÁ

PORTÂRI N' 080/2018

O PREFEITO MLINIC]PAL DE NovA SANTA BÁRBART\, resoiYc, no
uso de suas atÍibuições legais:

NOMEAR

Art.l'- 
^ 

Comissão de Pregão, composta pelos seguilltes membros

- Pregoeiro: Merco Antôhio dc Assis Nunês - CURC no 13.315.069 2 SSP/PR;
- Suplenle: Mônica Mâria Proenço Martins dâ Conceição - ClÀ-G no

10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio. Rosemeire Lniz dâ Silvâ - Cl RG n" 7.22a.894-5 SSP,?R;

- Suplente: Maria José Rêz€nde - CIlllG no 9.170.714-4 SSP,PR.

- Equipe de Aporo: Polliny Simere Sotto - CI/RG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Mariâ de Fátimâ Ribeiro da Matr CI&G no 3.609.203-3.

AÍt, 2' - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contmrio

Nova Sanla Bárbara. 03 de oulubro de 2.018

Rüa WalfÍedo BrÉencouí de Momes n'222, Cenko, I 43.3266.1212,8 - a6 250-000 - Nova Santâ

Bárbârâ,PâÍaná-g-E-mail lrcilacao@,nsb.pr.qov br- Silê - §.xw. usb.pr qov.br

nc od
lvlunicipalto

Nova Santa Bárbara. Paraná - -E 
- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov br - w§.w. nsb.Dr.sôv.br

43

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, = - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA* 0 a
)
)I

coRRESPoNDÊructa trureRua

De: Setor de Licitaçôes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0611112018

Ptezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Presen cial n" 7712018, culo objeto é a registro de preços para eventual
aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, em

atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri na Ludi dos antos
Set çoes

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

Paraná - E - E-mails lic itacao/an sb.pr. gov.br - s ov.br
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÂRÂ

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz
Fone/Fax (o 4) 1266-8roo

E-mail: pmnsb(â nsb.pr.so.,.br - Nova Santa Bárbara - Pa rana

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Processo licitatório n. Io8/r8 - procedimento pregão presencial n.

o77/18.

Foi encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do edital e anexos do processo

licitatório autuado sob o n. ro8/18, procedimento pregão presencial,

destinado ao registro de p.eços para e.,entual aquisição de cascos de

botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, conforrne

solicitação e justificativa das variadas Secretarias desta municipalidade.

E o breve relatório.

Antes da incursão no objeto central do presente

parecer, cabe mencionar que o mesmo está sendo produzido sob o páreo

das disposições do parágrafo único, art. 38, da Lei n.8.666/9.

Esclarece-se que questões de cunho preliminar, tais

document aocomo a escolha da modalidade e a presença de

Pág lna ,



0?i
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nq zzz
F one/F ax (o41) 3266-8roo

E-mai[: mnsb nsb. ov.br - Nova Santa Bárbara - P aranâr,

fundamental no certame já foram verificados, sendo, pois, esta análise

e vinculação do processoexclusiva quanto aos instrumentos d

admln1stratlvo.

Pois bem.

A respeito da incumbência desta assessoria, não se

vê, às claras, vício de irregularidade no edital e anexos.

Tanto o edital quanto a minuta do contrato (leia-se

também ata) correspondem aos reclamos legais e principiológicos

aplicáveis à espécie.

Particularmente, a minuta do contrato

(norramente, aplica-se à ata) ostenta bastrnte clareza em seus termos,

constando, entre outrâs, cláusulas que estabelecem: ,) o objeto e seus

caracteres; b) o regime de execução ou forma de fornecimento; c) preços

e condições de pagrmento; d) prazos; e) direitos e deveres dos

pactuantes; tudo de acordo.om as disposições do art. 54 e seguintes da

Lei n.8.666/q.

Com efeito, esta Procurad

manifestação favorável à aprovação dos instrumentos

balizando, assim, o prosseguimento do feito.

or1â externa

de vinculação,

E o parecer, salvo melhor intelecção.

Pág i 2 d",



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nq zzz

Fone/Fax (o41) p66-8too
E-mail: mnsb nsb. v.br - Nowa Santa Bárbara - Pa.ratâr,

Nova Santa Bárbara, o6 de novembro de 2or8,

Gabriel Álmeida deJes

Procuradoria urídi

P âgína 3 d,e 1



071111201a Mural de Licitaçôes lúunicipais

O:St TCEPR

Inshturçào FrRêncerra

contrato de Emprést rno

Voltar

Detalhes processo licrtatório

Ent dade ExE.utora UNIC1AIO DE NOVÂ SAUTA 8ÂRBÀRÀ

Ano'2018

:\1. lic taçãc/di5 pen salrnexrg roiIdader 77

Nlodalidace- p.êgào

tlúmEÍo ed tãl/'proresso' 1OB/2018

trrornaçóêr Gêrã't 

-

07, ri;r2018

..ursor prôvenr.ntêr d. org.nishot intêrÀàcional5/múltilàterài5 d..rédlto

De..flçãc Re.Lmrdà do Obleto' Re! strô de preçcs paía evenl!at aquisrçào de cêscos de trot!ão cie qás oe.ozrnha

e reaarga dc aás de cczrnha

ForÍna de Àvahçãc

Dotação oÍçamentáÍiat

píeço márimo/Referêncra de preço -

Rs-

Data de LanÇamento do Ea,ital

Dàra Ca ab€rturâ das PioposLôs

IIOVA DatÀ da Abertürê das Propost;rs

Dàta Canceiamento

060021216102102016139030000c

37.138,68

06/r1/2018

2í'lt',/2}18 Dàta Reg stÍD

DaLa RegL§tro

L 4271512958 (!Agqu!)

https://seNicos.tce-pr.gov-br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesPÍocessoCompra aspx 111
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Poder
Executivo

Ano V

ÍMPRENSÂ OFICIAL -
Lêl n'660, de 02 .le abril
dê 2013.

Edlção N' í358 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Ouarta-Íeira, 07 de N 8.ovem bro dê m

I . Atos do Poder Executlvo

PSETARTA ito 101/2018

A SECRETARIA MUNtCtPAL 0E EDUCAÇÃo, no uso de suas alribuições tegais,

RESOLVE:

Art.'lo Eronerar a ProÍessora Daiane Balista da Silva, CPF n' 339.994.8,68-99, nomeada pela Porlaria n" 090i2018.
Art.?- Nomear a Professora Glória Nogueira Gomes, CPF n" 042.876.109-70, para compol a Comissão de Eleiçáo do Centro Municipal de Educação lntanlil

'N(Émia Bittencourt Cameiro', que fc€rá lormada pelos seguintes membros;

NOME CPF SEG[IENTO OUE REPRESENTA
SimoniA BÊz de Lima

Joáo Paulo R Lopes da Siúa
806.839.75900 Corpo Docente

084.176.12998 Funcionários

Marilene Pereira de Oliveira 033 868.41902 A P,M,F

Rosa Lumie Tashima Bignardi 631.554.439-87 Sec. Mun. de Educáçâo

Gloia Noguerra Gomes 042.876.'109-70 Sindicato dos PÍoÍessores

Aít.3" - Esla PorlaÍia ent'ará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposiçóes em contíáio
Nova Santa BáÍbara, 06 de Novembro de 2018.

Cleide filoteira Etanco da SilYa

SecretáÍia Municipal de EducaÇão

Poía a n" 103 /2017

llidan Sotto
Diretora

Potldia no012]2017

PoRTAR|A N.o 1022018

O PREFEITO MUNtCIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARA, iesolve, no uso de suas atnbuiçoes legais e de conÍormidade cpm o arl. 37, da Lei Municipal n". 604/2011 do Estaiuto

do Seryidor Público Municipaldê Nova Santa Bárbara, de conÍormidade clm o ad. 29 da lei588/2011. Eslatuto do Quadro do Magisléno.

CONCEOER

Art. 1o - Concede adicional por tempo de seNiço para os seguintes servidoÍes

35rl Adnana de Fátima Faustino Rui

34 r Aline Campos GonFtues Almeida

3503-1 Elaine Cisüna Ludilk dos Santos

Adicionalde tempo de serviço 11i2018

Adicional de tempo de serviço 112018
Adicionalde tempo de servip 11/2018

+ 1 '/"
+1%
+1%

AÍt. 2 . Esta portaia entra vigor na data de sua publicáÉo, com eÍeilo nos vencimentos de novembro de 2018, revogadas as disposiçoes em contÍário

Nova Sanla Bárbara, 0ô de novembro de 2018.

úic Kondo

.PRAVrS0 tt

Objeto: Registro dê preços para eventual aquisiÉo de nha.

Tipo Menor PreÇo, Por ltem.

Rec€bimento dos Envelopes:Até as l3h30min, do dia 26/'ll/2018.
lnicio do Pregãoi Dia 26/1í/20í8, as í1h00min.
Preço máximo: R$ 37.138,68 (trinta e sete mil, cenlo e lrinta e oilo reais e sessenta e oito cenlavos).
lnformâcões Complêmêntarês: podeÍáo ser obtidas em hoÍário de expediente na Píeíeitura Municipalde Nova Santa Báóara, silo à Rua Walíredo Bittenmurt de Moraes no

222, pelo lone: 43-326ffi100, poÍ Email: licitacao@nsb.pr.oov.br ou pelo sile !!ryj$.!!gpLE
Nova Santa BáÍbaía, 06/112018.

Marco Antônio dê Assis Nunes
PÍegoeiÍo

Porlana n'080/2018

Diárlo Oliclal EletÍônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Wal,Íedo Bittencouí de MoÍaes n'222 - Ceôlío

Fone/Fâxr Í43) 3266'8100
E-mail: diaÍiooÍciâl@nsb.pr-gov.bí

www.nsb.pr.gov-bÍ

Dccumeii. assrnadc For Cedrrr.rclo Dtfril Nova Sinla
gaôarâ Prelerllra lJunropalr 95561080m016D 

^C 
SEBASA

- Sua au€nrlodadê ó garânMã deíê +e úslal,:ado àsavés
.I1sirê hfin rww lBnçmÍsn.iamBnã .rfr lÍ:Íi.ançt'
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NAIR SINGULANI . GAS
CNPJ: 05.787.842/0001 - 59
AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI 1735 - CENTRO
CEP: 86.240-000 _ SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR 3265-1628

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE
HABtLtTAçÃO

Pregão Presencial No 77120í8 - SRP

A empresa Nair Singulani - Gás, inscrito no CNPJ No 05.787.84210001-
59, por intermédio de seu representante legal a Sra. Nair Singulani Mendonça,
portadora do RG No 59.813.58-7 e do CPF N'0í9.135.009-50, 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.

Nova Santa Barbara - PR, 26 de Novembro de 20í8

l-G
NAIR SINGULANI MENDONÇA

Administradora
RG:59.8í3.58-7

CPF: 019.135.009-50



0i0
NAIR SINGULANI - GAS
CNPJ: 05.787.84210001 -59
AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI 1735 - CENTRO
cEP: 86.240-000 - SÃO SEBASÍ|ÃO DA AMORETRA - pR 3265-1628

DECLARAçÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

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

14 de dezembro de 2006, que a Empresa Nair Singulani - Gás CNPJ

05.787.8421000í-59, esta enquadrada na categoria Pequeno Porte, bem como
não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123,

de í4 de dezembro de 2006.

Nova Santa Barbara - PR, 26 de Novembro de 2018

AIR
SINGULANI MENDONçA

Administradora
RG:59.813.58-7

CPF:019.135.009-50

NA
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Ministéao do Oesenvolvimento, lnclúslria e Comércio Eí€Íior
SqcÍalaíê do Desênvolvimênto de ProduÉo
Deparlam€nto Nacional de RogislÍo do Cornércro

REQUERIMENTO DE E
NSTruÇóES DE PREEI{CHI/EI{TO

MPRESÁRI0 32
r{o vEFso

dêclare, sob as penas da lei, não estar impedido de exerc€r atividade empresária, que nâo possui outrc registro de
empresário e requer à Junta comercial do EsTÀDo Do PÀRrrNÀ:

ECOr.lôllCA

4184-9/A0
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Mrnistério Oo Desenyolvimenri - yiú!tn! e Comércro Ext€Íior
SecrciaÍia do Oesenvolvimen,, dâ PÍoduçáo
Oeoalamenlo Nác'Ji,alde Roo;súo do ComéÍc,o

. 033
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

OE IOENTJFICAÇÀO OO RECISTRO DE EMPRESÀ - NIRE DA SEDE

411055s519-?
NCMÉ CO EMPRES^n.C (@h9êro *m aüeüolu.a'

NAIR S INCULÀN I

AURORA RODRIGUES SINGULAN]

NrRE O FILI L (|IeidEÍ $trf,rn. í .ro úír.,1. ! Ír.r

oESCnçlO OO EVENÍO

PB. BRASIL

S OE PREENCHltvft{IO NO VERSO

JOÃO MUSSULI}.E S I NGULANI
t1

\Àsc ca EM lrí.dê iã!oô.ri,o)

l4 - c?-191 4

ta2

NÀIR S I NGULAN I

I\4N FX

SÀO SEB

NC'/À SÀNTÀ BAR.BARÀ PR

i

:'.

ALTERAÇÃO

GAS

DA AI',]OREIRÀ
t,i

BRÀSILEIRC Casado (a)

REGLTT€ OE BE S ($ or-o)

Cornunhão parcial

019.135.009-5C59ti358? PR

EôcrPAoO PoÂ (om. d. .hr@p.Çáo - Meír. rc de ó.6.norJ

33s

IUIiDOS 86250-000

CoMrCrLÁOo N^ (LOGIIÀOOURO - ruâ, .v, .rc )

À'J. I ^.,JTE FVEN?OR NIANOEL RIBAS

declara, sob as penas da iei, náo estar impêdido de exercer atividade empresária, que nâo possui outro Íegistro de
empresário e requer à Junta Comercial do PÀRÀ}iÀ:

o27
oêaêRçÀo Do E!€NÍO

ALT. DADOS EXC. NOME EMPRES
oÉscRrÇÀo oo EvErrÍo

t29A
locMDouÂo (rua. i/ oLc)

À.V. PRiEEI?O ÀNTONIO FRÀNC l SCH IN I

86240-000CENIF.O

vÁLoR 0o c^Prr^L ljEÍ ?done)

(sE?E rl] L REAIS )

LIQUEFEITO D5 ?ETRÓLEO PÃRA USO DOMÉ

DEFERIOO,
PUBLIQUE.SÉ

?,occ, !0

COMÉRCIO À1ÀCADISTÀ DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP);
a682-6/0C

4784-9/00

0^rÀ 0E rN cro DÀs Ânvro^DÉs

f R[tÀ PEIO Li.(PR€SÀRrO (ou poro r.

i9-02-20-r4

P

IO VAREJISTA

Cír
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OE 0€SENÜMEFO OE I'{SCRIÇÁO NO CNPJ

05,?87.8.12l0001-59
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& MnistéÍlo do Desenvolvimento. lndúslria 6 Comérc,o Exenor
SeaÍelârla do Oesenvolvimento da Produçáo
oêperlâmenlo Naqonal de RegrstÍo do coméício

REQUERTMENTO DE EMPRESÁRIO 03 r

002

5241 -1 / A0

NSir,

0 9203 0

Enprêsâ: {lJ 0555519 ?

iÀtrl Íflq9d|qüsl{i'i I

OE PREf:r{CHriEr{ÍO NO VERSO

declara, sob as penas da lei, náo estar impedido de exercer atividade empresária, que nâo possui outÍo registro de
empresário e requer à Junta Comercial do ESTÀDO Do PÀRÀNÀ

MJTÉÂO D€ DElÍnFrlçIo Do REGISÍRo o€ E],PiEsA , MRE oA sEoE

4110555519-l
MRÉ D Frtr^l lrrFdt ..ld. , .lE rr...nL . llLD

NOiC OO E cRESÁÀlO lmd.ló k .braüruG)

NÀIR SINGULÀNI
I

BRÀSILEI RÀ Ca s ado (a )

M[-/ FE
REGIIE OÉ SEllS (r qedo)

Comunhão parcia l.

JoÃo MUSSULINE SINGULANI AURORÀ RCDR]GUES S I NGULAN I .J

.r scbo E r (d.E rr. i.r.rr.io)
14-02-7914 5.981.358-7 SSP PR 019.13s.009-50
ÊlrÁr{ccÀDo PoR (rol rr, .m.i.}.§ró - @nr. .o ru c. m.E.)

AV ]NTERVENTOR MANOEL RT BAS

DOt&.IÂm x GOCAÁDO(nO - M. d, íÉ.)

335

FUNDOS 86250-000
úEUtfri&íoo
IIEú ,*.iií-ú+r0

NOVÀ SANTA BARBARÀ PR

ALTERÀÇÃo a2r ALTERÀÇÃo DADos

nern sIncur,eNt - GÁs
LOêR^OOURO (D. n. .r. )

ÂV. PRíFEITO ÀNTONIO FFÂI.ICISCHINI 17 35

CENTRO 86240-000
caD|oarBrrÉadâo
íS-sddoáÉa.n

sÃo sEBÀsrrÃo DA AI.,roRErRÀ PR
coRRE o Er-EÍRÔrco É.âüJr)

7 . 000, 00
vÂfORmCrPÍÍ rús.fu)
(SETE MIL REÀI S )

i7-07-2003
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coMÉRcro vAF.EJrsrA DE GÁs L

M.rrERo o€ rNscFrçáo No CNPJ

05. ?87.842l0001-59
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14-05-2009
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ÍhlíéJú do Desenvoh úenli.lnílútltla e CométLto E,i.etint
Secaelarla 

'r3 
úesenyo lyÍÍtenlÍr ílaFrcduçáo

Osparlamenlo NacroÍÍal de Reltrllo íJr.r CornâÍ.\Í)
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

TNSTRUÇóE9 DÉ pREEicHTHERTo Io vERso

NOFl BARA

dcc.- -o, as penas da lci, não êstar impcdido de cxerccr âlMdâdc êmpresária, quê nâo possui oúro rcaistro
PARAIIIAde empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO

SÃ.0 SEBASTAO DAAVIOREIRA

7.000,00

DEFERIDO
o
.'í::3

E

E:
H

JUNTA COMERCIAL DO PARÁNA
ESCRITORIO REGIONAL OE LOÀ!ORINA
CERTIFI(:O O REGISTRO EM 25,' 2OO3
soB NUÀrERO .1'_ :.,: 5i! i9-
Protocor'. 03/1 95998-9

1

r ü rErc rE .Érr, crç]o ro i
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úru rÀ 0 c Êir r tlbó úÉ+
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ItlAIR SINGUIáNI
lat^tocrr IqI ff

soefu( /, 1

IvCFE
rÉãtnElEisq.{dO l

AURORA RODRIGUES SINGUIáNI

5.-98t,358-7 SSP 0 ísí 3500e-50PR

JOAO h/d.JSSUL INE SINGULAfl I

Nrraroo €[ ?rrrô '&r.rrt
14tou1s71
Ell.qÉr^Lo ron ÊrJôü.tsrib-úrt Éeô&DO

AV INTERVENTOR IVIANOEL RIBAS

múírtmi (lIorDouio-,u,!,.b)

335
êB{{+r.rÉ!si:..;. t' ' ::..:i
I§ii itàiihalÊ{,Iêi"j" . r .: :;

:::.:::':i,: i ;::.j.. :: ,:: . : 
j.:.:i 1l :: .: . 

' ::,li :: 
I !

CENTRO 88250{100
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NAIR SINGULANI-GAS

129dPREFEITO ANTON IO FRAÀICISCHINI
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GOVERNO DO PARANÁ
SEcRETARtA DA ADMTNTSTRAÇÃO E OA pREVtDÊNCtA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srSTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

0
q o

c

CEHTIDÃO SIMPLIFICADA PáO|NA: OO1 i OO1

Certiíicamos que as lnÍormações abaixo cgnstam dos documêntos arqulvados nesta Junta Comerclal e são vlgenles
n8 data da sua expedição.

Nome Empresarlal
NAIR SINGULANI - GAS

NatuÍeza Juridlca: EMPAESÁRlO

Número de ldentilicsção do Registro de
ÉmpÍesas - NIRE (Sede)

4í 1 05555197

CNPJ

05.787.8420001-59

Endereço Completo (Logradouro, Nc e Complemenlo, Bairo/DislÍito, Município, UF, CEP)

AVENTDA PREFEÍTO Â!ÍÍON|O FRANC|SCHTNT, 1294, CENTRO, SÂO SEBASnÃO DA ATTOFETRÀ PB, 86.240.000

Obieto . r.
coMÉRcro aTAcaDlsTA DE GÁs uouEFEÍÍo DE-PETRó|-EO (çLp);
GÁS LIoUEFEITo DE PETBóLEo PARA Úso DoMÉsnoo, ooúÉR]qo VAREJISTÀ

Data do Arquivamentg
do Alo de inscrição

25tO7t2N3

Data de lníclo
de Atividade

171O7t2003

Capltal: R$ 7.000,00

(SETE MIL REAIS)

Ultimo &qulYamento

Data:13/06/20í8 Número:mí8217ô886

Alo: ALTEIIÂçÃO
EVENTO (S): ALTEBACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIÂL)

Filial(ais) nesta Unidadê da Federação ou lora dela

1 - NIBE: 41 9 m995íl-8 CNPJ:05.787.8420m2'30

Endereço Complêlo (Logradouro, Nr € Complemsnto, BsiEo, Cldadê, UF, CEP, Pals)

RUA PARAISO, 4í, VrLA RÂMALHO, ASSAí, PR, 86.20q!00, BRASTL,

2 . NIRE: 41 I011508t5 CNPJr

-írricroempresa 

ou

FmpÍesa de Pequeno Porte

Empresa de psqueno porle

daE
TIVO

Status
xx)üxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endereço Complolo (Logradouro, Nt e'Complementg, Balnró, Clgadà,lUE'.CEP, Pals)

AV. CICERO SITTENCOURT RODRIGUES, í 16 E FUNDOS, CENTRO, NOVÂ SANTA BÁFBARÀ PR, 86.250.000,
BRASIL

Nome do EmpÍesáÍio
NÀR SINGULANI MENDONçA

ldentldade: 59813587,SSP/PR

Estado Civil: Casado

CPF: 019.í35.00950

o Parclal

CURITIBA - P
I 8/684644-,1

-18684644
LIBEBTAO BOGUS

SECRETARIA GERAL

Ooqimento Àssinado oigilalmenlo 2
Junüa Comercial do Paraná,ãú.nrôi.srbrE CNPJ 77.968.170/0001

Voc6 deve rnstalar o cêrtiÍcâdo da J

2í de novembro de 2018

lme de Bens:

PaÍa verifi câí a âulenticidade ac6sse \M/lÂ,!iuntacoínerciâl.pí.gov.br

e inÍoÍme o núm6ro 1g$464114 na Consulta de Àutenticidade

consulta disponivel po. 30 d€s

ní,
\\.



09t11t2018

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Comprovante d€ lnsÇÍiçáo e de SituaÉo Caôas@l i I .: 
-1

: j i__ .

08?
ContÍibuinte,

ConÍlra os dados de ldentificaçâo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer diveÍgência, providencie junto à
RFB a sua atuâlizaçáo cadastral.

A inÍormaÉo sobre o porte que consta nêste comprovante á a declarada pao *,ltiUririij :' :

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n0 1 .634, de 06 de maio de 201ô.

Emitido no dia 09/1U2018 às 09:15:52 (data e hora de Brasília).

Ita QSA / Capital Social ME

Página:1/í

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, qliqu§4ü.
Atualize sua pjgina

ü

REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo DE rNScRrçÁo

í1.360.889/000í .34
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAç-Ã!
CADASTRAL

DÂTA: DÉAAERIUn^
2311'U2OW -

NOME

A.F.R COilIERCIO DE GAS LTDA

ÍIÍULO DO ESÍÂBELECIMENTO (NOME OE FANÍASIÂ) PORTE

ME

cÔorco E oEscRrçÃo 0a ÂTrvrDÀDE EcoNÔMrca PRrNclP^!
47.84.9.00 - Comórclo varellsta dc gáE llqüeÍ€lto de petróloo (GLP)

cóDrco E DEscRlçÁo oas AnVDADES EcoNôMlcÂs sEcuNoÁRrAs
47.89{.99 . ComóÍclo varejista de ouuoa produtos não gspgciflcados anteriormento

CóDIOO E OESCRIçÁO OA NÂTUREZA JURIOICÂ

206-2 . Sociedade Empresária Llmltada

LOGRADOURO

R JOSE ITENDES DE MORAES í79
ERO COMPLEMENTO

CEP

86.250400
BAIRRO/OISTRÍTO

CENTRO
Pto tNOVA SANÍA BARBARA PR

ENOEREÇO AEÍRôNrco
cohtabilidade69@bÍturbo.com.br

TELEFONE

(/r3) 3266-1713 / (/A) 9125.5282

ENTE FEOERÂÍIVO RE VEL (EFR)

s
ATIVA

DATA OA SITUÂÇÁO CAD'§]RAL
23t11nOOg

MOTIVO DE CÁDÀSITÀI

ESPECIA! OATÀ OÁ SMJAçÃO ESPECIAL

httpsrtuívíw.receita.fazenda.gov.br,/Pes§oaJuridica/CNPJicnpjreva/cnpjreva-comprovante'asp
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A.F.RCOMERCIO DE GAS LTDá
CONTRATO SOCIAL

CoNTRATO DE CONSTTTUTÇÃ

COMÀÂT w I-i:.
i:=4,-

iãi't
ftr§,'01

ilr!üFr4

l. ANTONIO FRANCISCO RUY, brasil Casado em
Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 4deF iro de 1969, do
comercio, CPF 576.578.909-91, e RG 4.253.917-1, SSP/PR, e da em Cuítiba -
PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domicilladg a RuaJoão
Jurandy de Moraes no. 205, Cenúo Nova Santa Bárbara - PR CEP,86250-000.

2. OZIMARA APARECIDA RODRIGUES, brasileira, natural de §anta Cecília do
Pavâo - PR, Casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 08 de
Novembro de'1966, do comercio, CPF no. il7.246.119-87, e RG no.4.479.952-9
SSP/PR, emitido em Curitiba - Pr, Com base na Lei n0. 9.503, de 23.9.97),
Residente e domiciliada a Rua João Jurandy de Moraes no".205r Centro Nova
Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000 (art997, I, CCf2002) @nstituom uma
sociedade limitada, mediante as seguintes Clausulas.

1a A sociedade girará sob o nome empresarial A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA
e terá sede e domicÍlio a Rua Jose Mendes de Moraes n1 179, Centro Nova Santa
Bárbara - PR CEP 86.250-000,(art 997, ll, CCr2002). r . .;,, . :. _ ,,. :

2a O capital social será de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) (dlvididoÊ em 20.000
(vinte mil) Quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum) real, cada, integrallzada,
neste ato em moeda corrente do PaÍs, pelos sócios):
Antonio Francisco Ruy No. de quotas 10.000 R$ 10.000,00
Ozlmara Apareclda Rodrlgues No. de quotas 10.000 R$ 10.000,00
(art.997, lll, CC/2002) (art. í.055, CC/2002)

3t o obleto do presente contrato será de: Comercio VareJlqtr de Gís fqueteità Oe

Petróleo (GLP), Carváo e Água Natural.

4 - A sociedade iniciará suas atividades em 06 de Outubro de 2009 e seu prazo de
duração é indeterminado. (art. 997, ll, CCl2002)

5a As quotas sâo indivisÍveis e não poderâo ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem Íica assegurado, em-lgualdadÊ,de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se pàêtas à venda,
formaiizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art
í.056, aÉ.'1.057, CC[20O2)

- -;- -.

í''í,1rzr r\, Êâ ix r-;it i C r?Âr-
t. )V,\ SiE-'iT,l. A.á:: À
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DO Brrt {Á
A.F.R COMERCIODE GAS LTDA

CONTRATO SOCIAL.
coNTRATo DE coNsTrrurçÃo oe

' ' -',i! Fêiltrâ::.., -11-;r'.".6" A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de siua§ qutlÉs, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital sociàL.- (art. í.052,
cc/2002).

7" A administraçâo da sociedade caberá. A ANTONIO FRANGISCO RUY, e
OZIMARA APARECIDA RODRIGUES. com os poderes e atibuigôes de
administrador autorizado o uso.do nome empr€sadal,-vg!a{o,- Og;enhntq em
atividades estranhas ao interesse social ou assúmlr obrrigQgôdSeeJd'em Êvor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ôu alienar bens imóvels
ca sociedade, sem autorização do outro sócio. (aÉlgos 997, Vl; í.013. í.0í5,
1064, CC/2002).

B' Ao término da cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, o (s) administador
(es) prestará (ao) contas justiÍicadas de sua administração, procedendo,- à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do,balanp.rde reoultado
economico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas,,os luqos ou perdas
a' uradas. (art. í.065, CC/2002)

9' Nos quatro meses seguintes ao término do exercÍcio social, os sÓcios
deliberarão sobre as contas e designaráo administradores (es) quando for o caso.
(rrts. 1.07í e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002). :

10 A sóciedade poderá a qualquer tempo, abrir ou.fechar.:-fifal oü orIra
c.oendência, mediante alteração contratual assinada poi iódosrôs §ôãos.

1 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a ütulo de'pro
li,bore", observadas as disposiçoes regulamentares pertinentes.
I

12 Falecendo ou interditado qualquer sóçio, a sociedade conüruafâ,sua aüVidade
cim os herdeiros, sucessoÍEl e a incapaz. Não sendo.possÍvebou inexistiido
ir r"resse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor deseug haveres. será
a :rr:rlo e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
f -:'i:rçáO, V ada em balanço especialmente levantado.
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A.F.R coMERcto oE gAs LTD6i ffii; ffi;',
ooNTRATOSOCIAL , -_i 1 I+:i: TF:',

CoNTRATO DE CONSTITU|çÃO DE: SOCTEOADE EMFRÉ§ARIA

. !:rli ',81.-" :':" = '

parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em;;ut#:id&h En q-ue a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art í.028 e aÉ f .03f sCGtr _p0il)

13 O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que náo está (âo)
impedidos de exercer a administraçâo da sociedade, por lel especlal, ou em vlrfu{g.de
condenaçâo criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeltos dela" aBeíaqge v.eda, aliüa
que temporariamente, o acesso a cargoe públicos; orrj por g-lma_-Íanme0tar, de
prevaricaçào, peita ou subomo, concussâo, p€fllato, ou aotrtia a economla popular,
contra o éistema financeiro nacional, contra normas de defesa-da conconência, contra as
relações de consumo, Íé pública, ou a propriedade. (art í.0íí, § ío, CCr2002)

14 Flca eleito o foro da comarca de São Jerônlmo da Serra - PR
cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato, l

pI exercÍcio e o

E por estarem assim justos e contratados assinam o presetite instrume.nto em 03 vias.

Nova Santa Bárbara - PR, 06 de Outubro de 2009.
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Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria d9 Racionalização e Simplificação
Departamênto de Registro Empresarial e lntograçâo
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

091

üH
tilt-
.a;_ 

-

,,.
:oo

p5çL1qpaÇÃo DE ENQUADRAMENTO DE ME

Junta Comorclal em 2311112009, NIRE: 4í206638322, CNPJ: {í36088900S134 , çEldecida na
RUA JOSE MENDES DE MOARES, 179, CENTRO, NOVA SANTA BÂRBAR,A , PR, CEP:
86.250-000, requer a Vossa Senhorla o arquivamento do presente insfumenlo e declara, sob as
penas da Lei, que se enquadra na condiçáo de MICROEMPRESA , nos têrmos da Lei
Complementar no 123, de 1411?J2006.

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná

Código do ato: 315 Descrição do Ator ENQUADRAMEMO DE ffiCrcEilíF-RE§A

NOVA SANTA BARBARA R, 24 de embro de 2015

ócio: ANTONIO FRANCISCO RUY

Para uso exclusavo da Junta Comercial:

Sócio: OZMARA APARECIDA RODRIGUES
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BRUMILLY GÁS
A.F.R GOMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: 1 í.360.889/000í -34
RUA: JOSE MENDES DE MORAES, N" 179

CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR

FONE: (43) 3266-íí50

ANEXO V

DECLARAçAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N'77/2018 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, inscrito no CNPJ n'
11.360.889/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio
Francisco Ruy, portador do RG no 4.253.917-1 SESP/PR e do CPF no

576.578.909-91, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

1 0.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara - Pr, í6 de Novembro de 2018

Assinatura
Empresa - A.
Represe
Gargo -
RG - 4.253.917-7 SESP-PR
cPF - 576.578.909-91

0$2

ORUANTONIO FRANC

ü



BRUMILLY GÁS
A.F.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: í í.360.889/0001 -34
RUA: JOSE MENDES DE MORAES, No í79

CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR

FONE: (43) 3266-íí50

ANEXO XI

DECLARAÇAO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ
n' 11.360.889/0001-34, esta enquadrada na categoria Microempresa (ME),

bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Bárbara - Pr, 16 de Novembro de 20í8

Assinatura
Empresa

091

Rep rese
Cargo IO AD
RG - 4.253.917-7 SESP-PR
cPF - 576.578.909-9í

coR- ANTONIO FRAN
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) Município de Nova Santa Bárbara )
Pregão Preenciel 7712018

pRoposrA DE FoRNECTMENTO DE PRODUTOS /SERV|ÇOS

CI,PJ: 05.787 8420001-59 Fornoc€dor : MlFl S]\lGt[-ANl- GAS

Erdereço : AV PFEFEITO A NIONO FRA ÀlC§CllNl '! 735 - CENTBO - SAO SEBASTTAO DA AI,I)REBA/PH - CEP 86240.000

lnscrlção Estãdual: 90289113-75 Contador: twa Nlnes

Em all: de.contabililade@hotnEil.com

Telelone: 433265- 1628 Fax: Celular:
TeleÍone contador: 43 3266-1 7 43

Bpresentante: NAIR Si{GULANII\,4ENDO ICA CPF: 019.135.009-50 RG: 59813587

Êrdereço representante: AV INTERIr'EMOR I\íAilOA BBAS 343 - CENTFO - NIOVA SANTA BAFBARA/PR - CEF 862s0-000

Émall representante : de.contabilidad€@holrIEil-com

Banco: 1 - BB Agêncla: 2573-9 - SANTA CECI-IA 0O PAVAO/PR Conta: 14570-X

Te lêÍone rê preso ntante: 4332661538

Data de abertuÍa

Fornecedor snquadrado como mlcroem presa ou emptesa ds pequeno porte (para obter os bonoííclos da lel com plementar nP 123/2006)

Nc llâm Dêrcrlção do Produlo / Sêrvlço Old.. Unid P.cço lúiximo ltlarcâ lrodclo

jffi.*i;;dffi#mí}if;ffi
Preço Unlt/irio Pr6ço Tolal

001

oo2

003

oo4

casco ds boriiào do gás €m cilindío P45, conlendo 45 kg.

Casco do boliiáo dâ gás, conrêndo 13 kg

Gás de coznha, cm bolijáo contondo l3 kg

Gás d€ cozinha, om cilindío conlendo 45 kg

Gás de cozlnhâ, 6m cilindÍo conlêndo 45 kg

2,00

5,00

23r,00

48.00

UN

UN

UN

UN

520,00 SupoÍgasbras

158,00 SupeÍgasbras

75 O0 S'rp6Ígasbras

374 66 SupêÍgasbÍas

45 KG

13 KG

13 KG

45 KG

508,00

fio,oú
72,50-

374.66

1.016,00

650,00

16.747,50

17.983,68

Valldade da proposta: 60 dias

Praz o de enlrega: 2 dlas

PREçO TOT'L DO LOIE

TOT'I- DAPFOPOSTA

/

36.397;í6

s6.307,10

I.,LA

C)\FJ: 05.787.842/000 1 -59

o5-7A7.U2I(X)Oí -59
NAIR SINGULANI.GAS.EPP
AY PÍeí€ito Anbno Frarciecl*r,1735,^tro CEP06240m
.tdo r,eDâs!fu'JaAmíBrA Pr

ÉPÍFlâ- vqs&r 1.r.4 I

C-)
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MunicÍpio ds Nova Santa Bárbara

PÍegão Prosanci el T7 12018

pRoposTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

CIPJ: 11.360.889/0001-34 Fo.nscodor: A.F.R @í\iERClo DE CiAS LTDA Émail: edsoncosta.contabi@yahoo.combr

Ender€ço: RtA JGSE i/ENES DE iillRAES 179 - CENTRO - l.lc /A SANIA BARBARA/PR - C8P86250-000 Tolofone:433266-1150 Fax: Celular:43 99'125-5282

tnscrição Btadual: 90503399-95 Contador: EDSON @mNHO DA @STA Telcfono contedor:43 3266-1529

)

tupresentanto: ANTONIO FRArc§@ Rl, CPF: 576.578.909-91 RG: 42539171

Enderoço roproacntanto: R|JA JOAO JURANOY E iiPRAES 205 - CEI.IIRO - IIOVA SANIA BARtsAM/FR - CEP 8625G.000

Émall Íepresgntantê: edsoncosta.contrabil@yahoo.com.br

Ebnco: Agância: -- -/ Conta: -

ToleÍono ro pÍoso ntento: 43 326&1í50

Data dc abortura:

Fornocodor enquadrado como microompresa ou ompresa do poqusno porte (paÍa obter or bensÍlcios da loi complemontar no í23l2fl16)

l{o lt m DorcÍlcao do Produto / SoÍvlço cltde. unld, Paaço [xlmo lLrca lbd.lo Pr.ço UnlÍIrlo Pr.çp Tot l

001

oo2

003

004

Casco d6 bol'jáo dc gá3 cm cilrndÍo P45. conl.ndo 45 kg

Câsco d. botijào de gá3, contêndo 13 kg.

Gás dô coanha, êm botÍáo conlondo 13 kg

Gás do counhe, êm cillndm contêndo 45 kg

Gás do cozjnhâ, êm cilindío cont€ndo 45 kg

2,OO

5,00

231,00
ZIB,OO

UN

UN

UN

UN

52O,OO A.F,R COMERCIO DE GAS LTDA

1sE,OO A.F,R COMERCIO OE GAS LTDA

75.00 A F R COMERCIO OE GÂS LTOA

374,66 Â,F.R COMERCIO DE GAS LTDÂ

,.036,00

775,0O

17 _325,0O

17.952.00

PREçO IOTA DO LOTE

ÍOT'I DÂ PROPOSTÂ

3I!08!,00

tr,0!t,00

ilqooiq@
155,00

75,00

371,00-

Valdade da proposta: 60 dias

PÍazo de entrega: 2 dias

L
'1 't .360.889/0001-34

(=
181 407536ProEo6lá v*sáô I 141

lI*-

)



ELOPE N9 01 - PROPOSTA DE PRECOS

'O 
SOCIAL - A.F.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

- 11.360.889/0001-34
:REçO - RUA JOSE MENDES DE MORAES, N" 179, CENTRO.

DE - NOVA SANTA BARBARA. PR

iÃo PRESENCTAL N" 77l2OL8 - SRP
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14t11t2018 0$9

MINISTÉRO DA FAENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÀO NEGATIVA OE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA
UNIAO

Nome: NAIR SINGULANI€AS
CNPJ: 05.787.842/000'l§9

Ressallado o diÍeilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscreler quaisqueí díúdas de responsabrlidade do
sujeito passi\o acima identifcado que üeÍem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a creditos tribúáric administradG pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições eín DíVda Ati\a da União (DAU) junto à Píocuradoria6eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidão é lalide para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de entê redêrati\o, para

todos os óÍgãos e fundos públicos da administração direta a ele ünculados. Rebre-se à situação do
sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN e abEnge inclusi\e es contribuições sociais preüstas
nas alineas 'a'a 'd' do paÉgrafic único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à reriÍcação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereçG <http://Íb.govbr> ou <http:/iwww.pgft.govbÊ.

Certidão
Emitida

com base nâ PorlaÍia Conjunta RFB/PGFN rf í.751, de 211012014

a 2411012018 <hora e deta de Brasilia>.
Válida a
C&igo de ertidão: 6819.4404.2968.1884
Qualquer lESU emenda in\âiidaÉ este documento.

grat
8:2'l:43 do

04t2019
role

vl 111 v
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívlda Aüva Estadual

No 019048342-00

Certldão Íornêcida para o CNPJ/MF: /0S.7g7.g42tOOO1-59
Nome: NAIR SINGULANI- GAS ,/

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

1ü0

Válida até 1 4t03t20't9 - mecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Intemet
www Íazenda.pr.gov.br

v
Enhdo wé htê@l Púbnci (14/1 I /2018 15 19'04)



10iPnerErrune Muxrcrpel oe SÃo SeeasrrÃo on AmoRerRe
ESTADo oo PenINÁ

Rua Papa Joáo XXlll, 1086 - Centro - CEP: 86240-000 - Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira. pr.gov. br - tnbutaçáo. pmssa@gmail. com

CNPJ: 76.290.659/0001-91

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBTTOS NO 42Il20I8

Certifico atendendo à pedido da parte verbal interessada, que

revendo os arquivos da Divisão de Cadastro, Tributação e Lançadoria, não

encontramos débitos em nome de NAIR SINGULANI - GAS - EPP,

referente ao CNPJ : 05.787.842.000 1 -59

Sendo a expressão da verdade firmo a presente.

Edificio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da

Amorei 22 de novembro de 2018.

ex Vdz Vieira
C:h.D Fuzenda e Árrecadaçào

orturiu n'I00i201 7

Prefeitura llunicipal de São Sebâsriâo da Amoreira - Dstâdo do Paraná
Rur Prpr João XXlll, n' l$6 - CEP E6.2{0{m - Fondítr: ({3) J26S . 8]í)0.

L
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2011112018 Recdta Fed€íal dl Br6il

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JU RIDICA

103

*
NÚMERo DE INscRçÁo
05.787.842,r0001.59
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

OÂTA DE AAERIURÂ

25lO7nO03

NO',iE EMPRESARIAL

NAIR SINGULANI.GAS

ÍftULO OO ESTÁEEIECIM ENTO ( NOME OE FANTASIA) PORTE

EPP

cÔo rco E oEscR tÇÁo oA ATIVToADE EcoN ÔaÀcA pflrN c rBL
47.84.9.00. Comércio varojlsta de gás liqüefeito de pêtróleo (GLP)

cóotc'o E oEscRrÇÁo DÀs AnvroADEs EcoNôMcÀs sEcuND^RtÁs
Não informada

CEP

6.240.000

cÔo Go E oEscRrÇÃo oa NAru REZ,A JU

213.5. Ér preEário (lndividual)

LOGRÂOOURO

AV PRETETO ANTONIO FRANCISCHINI
NÚMERO

1735

&q]RRO/DISÍR ITO

C ENÍRO

COMPTEMENTO

TE.EfONE

(43) 3266-í743

MUNICÍPIO

SAO SEBÂSTIAO DA AMORERA PR

ENDEREÇO ELEIRÔIIICO

ENTE FEOERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

snuAÇ/{o
tva

n,lô oe srruaçÀo cloG_rar

DATÂ OA SIÍUAçÁO CÁDÁSTRÀL

25t07t2003

slruaÇ,(o EsPEcrÁr oêJA oÂ $ru^ÇÁo EsFEc Ar

Apro\ado pela lnstrução Normati\a RFB no '1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 2011'U2018 às 10:43:56 (data e hora de Brasília). Página:'ll1

ryhtF:/ M,\.r,v.recd ta.fazenda.g olbr/Pe§soaj ur idicdc N PJ/cnpjreWC rTi re\a-Sd icihao.asp 1t1
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PCDER JUDI CIÁR IO
JUSTTÇÀ DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR.,,àBÀLHISTÀS

NOMC : NAIR SINGULANI-GAS

Certidão n':
Expedição: 14

(MÀTRIZ E FILTAIS)CNp,f ; 05.787.842/000L-59
t6227 26Or / 20r8

às 15:24:05
VaI idade : 80 (cenEo e oitenta) dias, contados da data
de sua expe

Certif i,ca-se que NÀrR srNGur,ÀNr-GÀs
(!íÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

05.787.842/OOOL-59, Nã.o coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emj.Eida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdminisE.rativa no 7470/201L do Tribunal Superi,or do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-1.
Os dados const.antes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atuaLizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus esEabelecimentos, agências ou filiais,
A acei-taÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenE.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . Est . jus. br) .

Cert.idão emiEida graEuitamenEe.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀ.IflTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistsas constam os dados
necessários à identificação das pêssoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranEe a JusEiÇa do Trabalho quanLo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabaLhisEas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrenEes
de execução dê acordos firmados peranEe o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

o
2 / os / 201,9

!ir :i:15 :.1'j.::.-rrr: . ::::l _ ' 
_ : : . t ,.r



105
NAIR SINGULANI . GAS
CNPJ: 05.787.842/0001 -59
AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI 1735 - CENTRO
CEP: 86.240.000 - SÃO SEBASNÃO DA AMOREIRA - PR 3265.1628

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

A empresa Nair Singulani - Gás estabelecido na Av Prefeito Antônio
Francischini, no í735, inscrita no CNPJ sob no 05.787.842-000í-59, Declara,
sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Presencial No 7712018 - SRP, instaurado pelo

Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente.

Nova Santa Barbara - PR, 26 de Novembro de 2018

ULANI . GAS
NAIR SINGULANI MENDONçA

Administradora
RG:59.8í3.58-7

CPF: 019.135.009-50
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NAIR SINGULANI - GAS
CNPJ : 05.787.84210001 -59
AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI 1735 - CENTRO
cEP: 86.240-000 - SÃO SEBASTTÃO DA AMORETRA - pR 3265-1628

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATTVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

A empresa Nair Singulani - Gás inscrito no CNPJ sob no

05.787.84210001-59, por intermédio de seu representante legal a Sra. Nair
Singulani Mendonça, portada da Carteira de ldentidade no 59.813.58-7 e do
CPF no 019.135.009-50, DECLARA, para Íins do disposto no inciso V, do art.
27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoÍze anos, na condição de
aprendiz.

Nova Santa Barbara - PR, 26 de Novembro de 2018

GULANI - GAS
NAIR SINGULANI MENDONçA

Administradora
RG: 59.813.58-7

CPF: 019.135.009-50
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NAIR SINGULANI- GAS
GNPJ: 05.787.842/0001 - 59
AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI í735 - CENTRO
GEP: 86.240-000 - SÃO SEBASTTÃO DA AMOREIRA - PR 3265-1628

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

Nair Singulani - Gás, inscrito no CNPJ sob o no 05.787.84210001-59, por

intermédio de seu representante legal a Sra. Nair Singulani Mendonça,
portadora da Carteira de ldentidade no 59.813.58-7 e do CPF no 019.í35.009-
50, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Pregão

Presencial No 7712018, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que

não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terc€iro grau de

servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de

Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara.

Nova Santa Barbara - PR, 26 de Novembro de 2018

AS
NAIR SINGULANI MENDONÇA

Administradora
RG: 59.813.58-7

GPF: 0í9.135.009-50
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NAIR SINGULANI - GAS
CNPJ: 05.787.84210001 -59
AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI 1735 - CENTRO
CEP: 86.240-000 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR 3265-í628

DECLARAçÃO DE FATOS |MPED|TiVOS

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

A empresa Nair Singulani - Gás estabelecida na Av. Prefeito Antônio
Francischini, no 1735, inscrita no CNPJ sob no 05.787.74210001-59,
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregáo Presencial
No 7712018 - SRP, sob as penalidades legais, que náo ocorreu fato
superveniente impeditivo de habilitarmos para a presente licitação.

Nova Santa Barbara - PR, 26 de Novembro de 2018

N
NAIR SINGULANI MENDONÇA

Administradora
RG:59.813.58-7

CPF:019.í35.009-50
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasll
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA OE DÉBITOS REI-ATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA ATÍVA
DAUNÁO

Nome: A.F.R COMERCIO DE AAS LÍOA /
CNPJ: 11.360.889/0001 í4
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívide Ativa da Uniáq (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cedidão é válida paÍa o estabelecimenlo matriz e suas Ílliais 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 clntribuições sociais previstas
nas alíneas 'a'a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199'1.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenücidade na lntemet, nos
endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emi uitamente com base na Portaria conjunta RFBiPGFN no 1.751, de 21',1012014.

Emitida
Válida a

:21:14 dia 03/10/2018 <hora e data de Brasília>
0110412019

Código d nÍole da rtidão: 4BBA.E90F.2CBB.0CBA
Qualquer enda invalidará este documento

v/
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 019019592-98

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 1'1.360.Ej9/000í€4
Nome: A FRCOMERCIODEGAS LÍOA /

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e náo tributária, bem co descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida rnecimento Gratuito

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

111
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MUNrciPro DE NovA sANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Çenlro - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N" 16112018

IMPORTANTE:

I FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBR.AR DEBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE
NíESMO REFERENTE AO PERIODO COMPREEND CERTIDÀo
2 A PRESENTE CERTIDÀo TEM VALIDADE EItí RASURÁS E NO ORIGINAL

REvENDO oS.{RQUIVOS E REGTSTROS, CERTIFICAMOS QUE: o CONTRIBUINTE NADA DEvE A FAZENDA PUBLICA
J\IUNICIPAL REL-{TIvO A EMPRESA 1\IENCIONADA ABATXO

FINAI-IDÂDE: CADASTRO E OL CONCORRÉNCIÀE OU LICITACÀO
â,rzÀo stlctaL, A F R comércio Je c t' Lrt1.. ,/
t\scRlÇÃo EMPRESÀ: 508 GNPJ/GPF: I1.360.889/0001-1.1

h-scRlÇÃo ESTADUAL:90503199ei ALVARÁ:508
ENDER-EÇO: Rua Jose Mcndes de MoÍaes. 179 - Cünlro CEP: 8ô250000 Nova Santa Bíbara - PR

CNAE i ATIVÍDADES
Comereio rarejisra de gás liqüeferto dc petrtrleo (GLP). Comercio varejrsla de oulÍos prcrdulos nào cspecificadL,s anteriormenle

Nova Santa Bárbara, l2 de NovembÍo de 2018

Mo
Chefe da lv

Silva Bonfim
isào de Tributação

l/tv20l9
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CAIXA ECONÕMICA FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRI

11360889/0001-34
A F R coMERCro oe ees ttoa /
RUA JOSE MENDES DE MORAES T79 / CENÍRO / NOVA SANTA
BARBARA / PR/ 86250-000

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Nt. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: t5/lr/20rB

Certif icação Número: 20 18 1 1 15 17335 64 L2957 8t

Informação obtida em 2llll/2}78, às 13:39:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

r4/72/ 2018

21i11t201A httpsJ,yww.sifge.câixa.9ov.br/Empresa/CríCílFgêCFSlmprimirPâpel.asp

@@
l{,fIL)

httpsr/www.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/Crí/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp v



091111201A Comprovantê de lnsqiçào e de SituaÉo CadasFal

Comprovante de lnscrlgão e de Sltuação Ga{a-stra

Contrlbulnte,

ConÍra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídic€ e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

A inÍormaÉo sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

114

iir$i

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS.L

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURIDICA

li
ii

ÍTULo oo ESTAaELECTMEMÍo (NoME oE FANÍasr ) PORTE

ME

cóorco E DESCRTÇÁo oA arrvloÂDE EcoNÔMrca PRTNCIPAL

47.8+9{0 . Comérclo vaÍsllrta ds gás llqüeÍolto de petÍólso (GLP)

ERO OE INSC

í í.360.889/000í 34
itÂTRtz

GoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE S
CADASTRAL .,

2
DAIA D€ ÂAERTURA

A.F.R COI{ERCIO DE GAS LTDA
NOME EÀTPRESÁRIAL

cÓolco E oEscRrÇÁo DÀs 
^Ttvlo 

DEs EcotiÔiltcÀs sEcuNornns
47.89.0€9 . Comórcio varrllrt de outso3 produtoa não ospccif,cadoa arÍüloÍmontG

cóDGo E oEscRç-Ão oA 
^TUREZ 

JUdDtcA
206.2 - Soclsdade Emprelárla Llmltada

NÚMERO

í79

CEP

86r50{00
uuNrclPro
NOVA SANTA BÂRBARA

IOGAADOURO

R JOSE ÍíENDES DE MORAES

&{RRO/D§ÍRÍTO
CENTRO

ENOEREçO EI.EIRÔNICO

contabllldads69@brtuóo.com.br

COMPLEMENIO

IET-EFONE

3264.fl13 t 9125{ii282 ,i =' i. ' :='

ENTE FEDERÂTIVO VEL (EFR)

MdÍejísrru^çÁo cÁDÀsrRAl

OATA OÀ STTUÂçÃO CADÀSIRAI.

23rtíf2009

oATA oA smJAçÃrlEsPEchL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20'16.

Emitido no dia 09/1U2018 às 09:15:52 (data e hora de Brasília). Página: í/1

S ESPEClÂI

A RFB agradece a suâ visita. Para informações sobre política de privacitla§e e usg;
Atualize sua p-ágina

\

PR

https:/ ,rwwrec€ita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica./CNPJ/cÍ|pireva/Cnpjreva_CompÍovante .v/
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.rU ST I ÇÀ DO TFêBÀ:,HO

CERTIDÃO NEGATI\IA DE DÉBITOS TRABAIEISTÀS

Nome: À.E.R COMERCIO DE GAS LTDA
(MATRIZ E EILIAIS) CNP,f : 11.350.889,/0001-34

161891204 / 20L8

115

Certidão n

Expedição:
Val-i.dade:
de sua exp

às 09:14:29
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

CertiÍica-se que À.F.R COttERCIO DE GÀS LTDÀ
(trtÀTRI z E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

11 . 3 6 0 . I I 9 / 0 0 0 1- 3 4 , NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Traba.l-histas,
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de ? de j,ulho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n" L41 0/20L1 do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabe lec ímento s, agências ou fifiais.
A aceitação desta certidào condÍciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal- do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

]NFORMÀÇÃO IIIÍPOREÀ}ITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incfusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos f i-rmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

L

't /05/20t9
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BRUMILLY GÁS
A.F.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: í í.360.889/0001 -34
RUA: JOSE MENDES DE MORAES, No í79

CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR

FONE: (43) 3266-í150

ANEXO VI

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRTMENTO AS NORMAS RELATTVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART. 70, rNC. XXXilr DA CF)

Pregão Presencial No 77120í 8 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, inscrito no CNPJ n'
11.360.889/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio
Francisco Ruy, portador do RG no 4.253.917-1 SESP/PR e do CPF no

576.578.909-9í, DECLARA, para fins do disposto no inciso Y, do aí..27 da

Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de

aprendiz.

Nova Santa Bárbara - Pr, í6 de Novembro de 2018

Assinatura
Empre
Repres ctsco RUY
Cargo - SOCIO ADMINISTRA
RG - 4.253.917-7 SESP-PR
cPF - 576.578.909-91

116
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BRUMILLY GÁS
A.F.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: í í.360.889/000í -34
RUA: JOSE MENDES DE MORAES, N" í79

CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA _ PR

FONE: (43) 3266-íí50

ANEXO VlI

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 77120í8 - SRP

A empresa A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, estabelecida na Rua Jose
Mendes de Moraes, no 179, Centro, na Cidade de Nova Santa Barbara - Pr,

inscrita no CNPJ sob no 11.360.889/0001-34, Declaro, sob pena da lei, que na
qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
Pregão Presencial No 77120í8 - SRP, instaurado pelo Município de Nova

Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nova Santa Bárbara - Pr, 16 de Novembro de 2018

o
Assinatura
Empre
Rep
Cargo -
RG - 4.253.9't7-7 SESP-PR
cPF - 576.578.909-9í

LT7

al- ANTONIO FRAN



BRUMILLY GÁS
A.F.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: í í.360.889/000í-34
RUA: JOSE MENDES DE MORAES, N" í79

CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR

FONE: (43) 3266-íí50

ANEXO Vilt

DECLARAçÃO DE FATOS |MPED|T|VOS

Pregão Presencial No 7712018 - SRP

A empresa A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, estabelecida na Rua Jose
Mendes de Moraes, no 179, Centro, na Cidade de Nova Santa Barbara - Pr,

inscrita no CNPJ sob no 11.360.889/0001-34, Declaramos, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N" 7712018 - SRP, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de

habilitar-nos para a presente licitação.

Nova Santa Bárbara - Pr, 16 de Novembro de 2018

Assinatura
Empresa -
Represe RUY

Cargo
RG - 4.253.917-7 SESP-PR
cPF - 576.578.909-9í

118
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BRUMILLY GAS
A.F.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: í 1.360.889/0001 -34
RUA: JOSE MENDES DE MORAES, N'í79

CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA _ PR

FONE: (43) 3266-íí50

ANEXO X

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 77120í 8 - SRP

A empresa A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, estabelecida na Rua Jose
Mendes de Moraes, no 179, Centro, na Cidade de Nova Santa Barbara - Pr,

inscrita no CNPJ sob no 11.360.889/0001-34, por intermédio de seu

representante legal o Sr. Antonio Francisco Ruy, portador do RG no

4.253.917-1 SESP/PR e do CPF no 576.578.909-91, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial N" 7712018 - SRP,

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu
quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam

de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de

membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara.

Nova Santa Bárbara - Pr, 16 de Novembro de 201B

Assinatura
Empres
Repres
Cargo - SOCIO RADOR
RG - 4.253.9í7-7 SESP-PR
cPF - 576.578.909-9í

119
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VELOPE N9 02 - HABILITACAO
zÃo socrAL - A.F.R coMÉRcro DE GÁs LTDA

PJ - 11.360.889/0001-34
DEREçO - RUA JOSE MENDES DE MORAES, No 179, CENTRO.

)ADE - NOVA SANTA BARBARA. PR

eeÃo PREsENcTALN" 7712018 - sRP
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PREFEITURA MUNICIPAL 111
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARÁNA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTARA DOS ENVELOPES N" I E N'2

REF: EDITAL DE PNOEÃO PNOSTNCT,4L N'77/2OTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
108/2018

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

no 2. contendo as propostas e a documentaÇào, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 7712018 -
(PMNSB) - Registro de preços para eventual aquisição
de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de

cozinha.

^ Aos r.inte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. as quatorze horas. no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes, no

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" I .331.506-92 SSP/PR, 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 080/201 8, para proceder a abertura e
julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do

objeto do Pregão Presencial n" 7712018 - destinado ao registro de preços para eventual aquisição

de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha. Aberla a sessão, o pregoeiro

informou que pÍotocolaram os envelopes no 1 e no 2 as seguintes empresas: NAIR SINGULANI-
GAS, CNPJ n"05.787.84210001-59, representada pela Sra. Nair Singulani, RG n' 5.981.358-7 e

A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ n'11.360.889/0001-34, representada pelo Sr.

Antônio Francisco Ruy RG n" 4.253.917-1 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 preço. Ato contínuo, o Pregoeiro

convidou os representantes das licitantes que apresentaram os menores preços à negociação direta,

visando à obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. O preço final obtido foi o

constante no relatório anexo. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos das empresas

NAIR SINGULANI-GAS. CNPJ n'05.787.842/0001-59 e A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA,
CNPJ n' I I .360.889/0001-34, cuj as propostas foram classiÍicadas em primeiro lugar e observou-se

que as mesmas atenderam aos requisitos editalícios, sendo, portanto declaradas habilitadas. Foi

então concedido pelo Pregoeiro, o prazo 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

0l (um) dia útil contado do encerramento da sessão, as licilantes declaradas vencedoras, deverão

apresentar suas propostas devidamente ajustadas ao último lance. O processo será encaminhado à

Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologaçào. Nada mais a tratar, a sessão f'oi

enceruada, eu, Rosemeire Luiz da Silva, lavrei a presente ata que [ida, e achada conforme, vai

assinada por mim. pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Rúa Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - "a(0xx43) 3266-8100 C 
^-.P 

J. 95.561.080i0001-60

E-mail. licitac€o@ngb.ulo!-bÍ Nova Santa BárbaÍa - Paraná



122
Ere

tuJ
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA

/1

M
^icú

-de 
Assis Nunes

Pregoeiro

Rosemeire uiz da Silva
Equipe de apoio

o lliny Sime tto
Equipe de apoio

Representante da empresa Nair Singulani-Gás

Represen Gás Lt

Rua WatÍÍedo Binencourt de Moraes, 222 - :1(0xx43) 3266-8100 C N.P.J 95 56L 08010001-60

)

v
ã A.F.R Com

co

E-mail: licitacao@n sb or oôv bÍ Nova Santa BárbaÍa - Paraná



íIDIü ) Município de Nova Santa Bárbara - 2í .,1
Classificação por Fornecedor

PÍegáo 7712018

lrm Prcduto/Sfliço UN PÍêço UnÍ&io Pr6fp Tot.l Sor

FomÉdor SIES A F R ComHo d. Gib Lld.
E rd[ ÍlollHflyBhstlltdl.êoír

R.pÍãrrtlt : ã3&7 A,lTmrc FRÂNC|6CO RUY

Lot. (Dl . Loi. úl
@1 645 C asco dê botje .h I âs m c lirdo P45 cúnúdo45lS

m4 5lo Gás de c@ rtE m .rl rúo cúldÉo 45 IS

G:É ó @rÍfts ú crl rúo cÚ'lqrdo 45 rg

Fomdon !all+7 I'IAR lllNolrl-âlll - GAS - EPP

Ehdl: STP'TECITENDONC^OBRÍURaO.CO .BR

RfÍ.ô.nrtrrc *r-r rltt glouurt lenoàlca

m2 5628 Cas@ rh bolrtáo de g às, cmlêmb 13 lg.

@ 4:O ôê de c@rrtE n b.r4tu cdilsKb 13 rg

CXPJ:lt.Lo.A8/út-L Í.Iíoa.:/l3lalaltlo §iú.i CldÍlcdo

I3 KG

13 KG

130 @

f2,tu

1A96q00

17.g1-6!

17 3S7 S
650 @

1ê147.fi

CIPJ: 674ru42r@1-$ Tdonr 43&lCíÊ! St lur Cldflcdo

UN

UN

A.F R COMERCIO DE GAS

AF R COMERCIO OE GAS

UN

IJN

500,@

374 @

1A 962 @

10@@

17 952@

VALOR TOTAL 36 349 50

Emrhópor ElâmCr slrM lúrt( Mwsào 5620v l11l2O1A ú 22:41
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)Municipio de Nova Santa Bárbara

Progão Pre8enci al 77 12018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERV]ÇOS

CiPJ: 1 1.360.889/0001-34 Fornocodor: A F.R CO CROO E GAS LTDA Émail: edsoncosta.contabil@yahoo.combr

Erdoreço: RUA JOSE ÍlENffi DE ÍVPRAES 179 - CENIRO - I\IO/A SANTA MRtsARA/PR - CEP86250-000 TeleÍone:433266-1í50 Fax: Cclular:43 99125-5282

lnrcriçào Btadual: 90503399-95 ContadoÍ: EBON @íIü{l-O OA @STA Tslsíonô contsdor:43 326Ê1529

tbpresentante: ANTONIO FRAIICIS@ Ruí CPF: 576.578.909-91 RG: 42539'171

Erdoroço roprelontanto: RLIA JOAO JURANO/ E ll3RAES 205 - CEI'ITRO - l',lOVA SANTA BARBARA/FR - CEP 8625G000

Email ropree gntante : edsoncosta.contabi@yahoo.combr

[bnco: Agêncla: -- -/ Conta: -

Tolêfonc .o prcae ntânto: 43 326& í 150

Data do 8boÍlura:

Fornêcodor enquadrado como microemprora ou ompresâ de pequêno porte (para obtor o! beneflcios da lolcomplêmontar no í2312006).

l{'lt m Oóc.lçao do P.oduto / S.rvlgo cltd.. unld PÍcço l/úxlmo lLrca ilod.lo Praço Unlúrlo PÍ.Co Tot l
00'l

004

Valiiade da proposta: 60 dias

PÍazo de entregai 2 dias

Cârco d. borijáo dô gá3 6m cilindrc P45, conlondo 45 kg

Gá3 d6 coznha, cm cilindÍo conlêndo,l5 kg

Gás da colnha, êm cilindÍo cont6ndo 45 kg

52O,OO A.F.R COMERCIO OE GAS L]DA
374,66 A F.R COMERCTO OE LIDÂ

500,00

374,00

1 000,00

17.952,00

PRE@ IOÍA OO LOIE

IOT'L DA PROPOSTÂ

t8,0r2,00

íae§2,00

2,00

48,00

UN

UN

,4

t*
6PrcpGte-V€.!&i1141

F^/l1rfu:dlt4

)

1
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAfu{NA

RESULTAOO DE LtCtTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 77 12018

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

Estado do Paranâ, comunica que no dia 26 de novembro de 2018, às 14h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n" 222, Bairc Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se

a abertura e julgamento da proposta apresentada na licitação modalidade Pregão

Presencial no 7712018, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de

cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Protocolaram os envelopes n" í e n'2, as seguintes empresas: NAIR

SINGULANI-GAS, CNPJ n"05.787.8421000'í-59 e A.F.R COMERCIO DE GAS LTDA,

CNPJ n' 1 1.360.889/0001-34.

Após a abertura dos envelopes de propostas, negociação e análise dos

documentos de habilitação, o pregoeiro declarou como vencedoras as empresas NAIR

SINGULANI-GAS, CNPJ n"05.787 84210001-59, num valor total de R$ í7.397,50

(dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e A.F.R

COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ n" 11.360.889/0001-34, num valor total de R$

18.952,00 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

lnformo que, esta Comissão consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se as empresas habilitadas não estão declaradas inidôneas para participarem de

certames 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, 2711112018.

Ma n io de Assis Nunes
Pregoeiro

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, l{ - 86.250-000 Nova santa Bárbara.
Paraná - I - E-mails - licitacao@ub+t€qtbt - u'rvrv.nsb.pr.sov.br
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27t1112018

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 05.787.842/0001 -59

Data da consulta: 2711112018 08:41:14
Data da última atualização: 27 I 1 1 I 2o1 8 04:45:1 5

DtÍar.HAR (NP.l/CPr D0 SANCt0r{400

Nenhum Íe8istro encontrado

Delalhamento das Sançóes Vigenles - CadastÍo de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - PoÍtal da tÍânsparência

N0Mt D0 sANo0t{400 UF OO SAN(IONADO óRGAo/INÍDADE sAttcto ADonA Ttpo oA sANçAo DAIA DT PUETICA(ÃO DA SANçÁO

|,-;-
(\,

))



27t11t2018

Pêrqulrà !mp.dido. d. Li<itar

Cadâstro lmpêdidos Lrcitar e Contralar 1?8

TCEPR

Ionsulta de lmpedidos de Licitar

Tipo documento CNPJ

NoÍne

Númerodocumento 11360889000134

Período publicação r de

Data de lnícro Impediínentô: de

DaLa Ce Fim Impedimento de

até

at€

até

NENHUM ITE|í ENCONTRÂDO PARA 0 CNPJ: 111608890001341

https://seNicos.tce. pr gov.br/tcepr/munrclpaVaiyConsultarimpedrdosweb.aspx 1t1



27t1112014

FILTROS APLICADOS:

cPF/CNPJ: 1 1 .360.889/0001 -34

Data da consulta: 271'1112018 08.41:14

Data da última atualizaçáo: 2711112018 04:45.15

DETAT HAI CNPJ/CPF D0 SANC|oNAoo

Nenhum registro encontrado

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensâs - CEIS - Portal da transpaíência

NOME OO SAN(IONADO uÍ D0 sÂNct0NÀ00 óRGÃo/EirTroADE sANcroNÀDoRA Ítpo DA sANçÁo

) )

DATA DI PUBTICAçÃO DA SAÍ{çÃO

c.0
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PREE'EITI'RÀ MT'NICIPÀT DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀRJà,
Av. Walfredo Bittencourt dê Moraes, 222, For1e (043)3266-8100

CNPJ N." 95.561.080/0001_60
E-mail: plnnsb!êasb pr.qcv.br - Nova Sanla Bá:barâ - Petai-lá

Parecer jurídico

Solicitante:
Contratos

e

A Ilustre Representante do Departamento

Munlcipal de LicitaçÕes e Contratos encaminhou a esta
Procuradoria Jurídica pedido de parecer acerca da análise
final do pregão presencial sob n. 011 /78, destinado à

aquisição de cascos de botij ão de gás de cozinha e

recargas de gás de cozinha, de conformidade com a

soJ-icitação e justificatlva das variadas Secretârlas desta
municipalidade.

Assunto: AnáIise final do pregão presencial sob n. 011/18

É o breve relatório.

Pols bem.

Departamento Municrpal de Li cit a ÇÕe s

Prelíminarmente, cabe relatar que o

presente parecer cuida tão somente dos últimos atos do

procedimento, em vista de que os primeiros 1á foram

tratados em sede de parecer prévio (quanto à modalidade

adequada) e parecer intermedlárío (quanto às minutas).

Compulsando os autos, viu-se que

sagraram vencedoras no certame as seguintes empresas:

P lna I

r
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PREEEITURA MUNICIPÀT DE NOVÀ SÀNTÀ B]íRB]AB,A
Av. Waffredo Bittencourt cie Moraes, 222, tane (043)3266-8100

cNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-nari: pmnsbG asa pr.qov.br - \ova Salta tsáraba:ra - Paraná

Singulani Gás, com proposta no valor de R$ 17.397,50 e

À.8.R. Comércio de Gás Ltda., com proposta no valor de RS

78 .952, AA , valores esses respeitantes ao termo de

referênc.ia.

E a Comissão Processante, além da

documentação de habilitaÇão, pesqu.isou toda vida comercial
administrativa das vencedoras no certamer e nada que as

desabone foi encontrado.

procedlmento

mácul-a alguma

Regularidade essa,

em tela, eís que,

a ser apontada.

aIiás, que se reflete
aparentemente, não

us

no

há

Com efelto, esta Procuradoria Jurídica
opina pela possibilidade do reg.istro dos preÇos

apresentados - uma vez que trata o procedimento de

registro de preço.

É o parecer, que submeto a melhor

Nova Santa Bárbara, 27 de novembro de 2018.

intelecÇão.

Gabriel Àlmeída de

Procurador un.Ict pal

Página z de z
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL' n." 77 l2OL8 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 07 I 12 /2018.

de ássís l\ftrnes
Pregoeir Portaria 080/2018

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, 8 43. 1266.8100, 
= 

- 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails Iicitacaotânsb.pr.qov.br - rvrvrv.nsb.pr.sov.br
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HREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARAr--A

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PR.ESENCIÂL No 77l2O18 - SRp

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois

mi1 e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Presencial n." 77 l2OL8, destinado ao registro de preços para eventual

aquisiçáo de cascos de botijáo de gás de cozir,h.a e recarga de gás de coztnha, a

favor das empresâs que apresentar€un menores propostas, sendo elas: NAIR

SINGULANI-GAS, CNPJ n"05.787.8421OOO1-59, num valor total de Rl$

L7.397,5O (dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

e A.F.R COMERCIO DE GAS LTDÂ, CNPJ n" 11.360.889/0001-34, num valor

tota-1 de R$ 18.952,OO (dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

NOVA SANTA BARBARA

//
c Kondo

feito Municipal

Rua Walfiedo Bittencoun de Momes no 222. Centro, I 43 3266.E100' :;: - 86.150-000 Nova Santa Bár

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr,gey.br - rvrvw.nsb.pr.gol=U
bara.
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Poder
Executivo

Ano v

IUPRENSA OFICIAL -
Lsi n' 660, do 02 de abril
de 2013.

Aos 07 (sele) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu EÍic (ondo, PreÍelto Muncipal, no uso de minhas

atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da LicitaÉo Pregão Presencial n.o n/2018, destinado ao regrstro de prêços paÍa eventual aquisição de cascos de bolijáo de
gás de cozinha e recarga de gás de cozlnha a íavoÍ das empresas que apresentaram menores proposlas, sendo elasr NAIR SINGULANI.GAS, CNPJ n"05.787.8,420001.59,

num valoí lolalde Ri 17.397,50 (dezessete mil, lrezenlos e novenla e sele reais e cinquenla cenlavos) e A.F.R COMERCIo DE GAS LTDA, CNPJ n' 11.360.889/0001-34,

num valor tolalde R§ 18.952,00 (dezoito mil, novecenios e qnquenta e dois reais).

Dar ciéncla aos interessados, observados as prescri@s legais ped nentes

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Edlção N' í376 - Nova Santa BáÊsra, Paraná, Sexta-íeira, 07 de Dêzembro de 20í8.

Poder Erecutivo

PRESENCIAL NC 77i2018 . SRP

TERM

EXTRATO 1' TERMO DE AOITIVO

Reíerente ao Contrato n" Z4!19.
REF.: Dispensa de Licitaçáo n." 8/2018

PARTEST Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa juÍidica de direito publico interna, inscrila no CNPJ sob o n0 95.56'1.080/000'1.60, com sede adminislratrva na Rua

WalÍredo BittencouÍt de Moraes,222, neste ato representado pelo Senhor PÍefeito Municipal Eric Kondo, e a empresa FARi,IADoCToR CoMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA. EPP, inscnla no CNPJ sob n' 02.982.746/0001-73, com sede na Avenrda Sele de Setembro, 3845 - CEPi 80250210 - Barrro: Centro, CuritibrPR

0BJET0: Aquisiçáo de medicamento manip!lado.

PRAZO DO ADITIVO: Por mais 08 (oito)mesês, ou seja, até 07/08/2019.

SECRETARIA: Secretaria MLricipal de Saide.
RECURSOS: Secretaria Municipal dê Saúde.

RESPONSÁVEL JURíDICO: GabíielAlmelda de Jes!s, OAB/PR n" 81.963

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:01112J2018.

coNcEssÁo pE DtÂRlA N" 366/2018

O Prefeito do l\.,lunicípio de Nova Santa BáÍbaÍa, Estado do Paraná, !sando das atÍibuiçôes que lhe sáo conÍeridas por Lei, tendo em vista as Leis ltyunicipais no 809/2016 e no

7714015, bem como lnstruçoes Normativas do Tibunalde Contasdo Estado do Paraná, CONCEDE DtÁRtA151, como segue:

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Departamento
Valor (Rt):
Destino:
Objetivo da Viagêm:

Data do Pagamento:
No do Pagamênto:

BENEDITo BTÍTENcoURT DE ARAÚJo JÚNIOR

MOTORISÍA
sAÚDE
R$ 100,00

CURITIBA.PR
soLrcrÍAçao DE DTARTA Ao A D BITTEI'ICoURT OE ARAÚJo JUNIOR PARÂ CUSTEAR DESPESAS EM

VIAGEM PÂRÂ LEVAR 02 PACIENTES DO MUNIC IO PARA CONSULTAS M CÂS ESPECIALIZADAS, NO DIÂ 05 DE DEZEMBRO

DE 20í8, NO HOSPÍTAL DO TRÁBALHADOR, NA CIOADE OE CURITIBA.PR.

07t12nú8
87í1/20í8

ERIC KONOO

Píefeilo Munrcipal

ll. Atos do PodeÍ lslatiYo

lll- Publlcldadê
Não há a senle data

Não há publicaçoes para a presente dala

Diário OÍicial Eletrônico do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
HuarWalkedo Bitlencoun de Moíaes n'222 - Cenlío

FonerFaÍ (43) 3266-8100
E,mâil: drâíiooíicral@nsb.pr.gov.bÍ

wrM'l/.nsb.pí.gov.br

,cnrnÉnro assÍradr poÍ C.írÍt_ao.r O.9irl rr.vn S;nli
Barilara Prêíerlurô rlL.íopal 9556 I 0800Cr-1160 AC SEBASA

Sua aurênrÊdad€ e gara.oda desde qje vrs!Àlrrâdc ayâvés
iôrilâ htu'i Mx rêns.âr.."iãnârân, ..r l, drinçh
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136PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o í49/20í8 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 77120í8 - PMNSB

0 MUNrcíPn DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Cenúo, 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, inscnto no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em confoímidade com as Leis N' 10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações postenores,

Decreto Federal N'3.555/00. Decreto Municipal n'041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍlcação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial No 77120í8 - SRP, homologada pelo Prefeilo i,4unicipal

RESOLVE registíar os preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gàs

de cozinha, conforme especificado, oferecido pela empresa NAIR SINGULANI-GAS, pessoa jurídica de direito

privado, inscnta no CNPJ sob no. 05.787.842/0001-59, com endereço à Av. Prefeito Anlônio Francischinr, 1735 -

CEP: 86240000 - Baino: Centro, São Sebastião da Amoreira/PR, neste ato representada peala Sra. Nair

Singulani Mendonça, inscria no CPF sob n0. 019.135.009-50, RG n" 59813587, doravante denominada

beneficiána da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicações, os preços, os quantitativos na

licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem enlre sijusto e contratado o

que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata, o rêgistro de preços, para eventual aquisiçâo de cascos de botijão de gás de

cozinha e rêcarga de gás de cozinha, conforme especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão

Presencial No 7712018 - PMNSB, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a

adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l,

podendo até realizar licitação especiÍica para adquinr 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 no 8.666/93, reaÍirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

CLAUSULA TERCEIRA . DA VIGENCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbara.

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

ITENS

Lote Item CódiSo

do
produto/s'

erviço

Descrk;âo do produtdserviçÁ Marca do
pÍoduto

funidade
L"

lmeoioa

Ouantidade PÍeço
unitário

Preço

total

Lote

001

2 s628 Casco de botijão de gás,

contendo '13 kg,

SuoerSasbras 

IUN

5,00 130,00 650,00

Lote

00í
3 430 Gás de cozinha, em botijáo

contendo '13 kg

SuOerOasbras 

IUN

231,00 72,50 16.747,50

TOTAL 17.397,50

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacaoíàrrsb.pr.ÍIov.br - uxs,.nsb r or'.br
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NOVA SANTA BARBARA i'l?

CLAÚSULA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação orçamentána

cúusuLA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREçOS

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

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satrsfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6,906/03, Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obngada.,

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

DOTAÇÔES

Conta da
despesâ

Funcional programática Fonte de
recuiso

Nafureza da despesa Grupo da íonte

330 03.001.04.1 22.0060.2006 0 3.3 90,30.00.00 Do Exercicio

650 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1500 06.002,12.361.0210.201 6 0 3.3 90.30 00 00 Do Exercício

15í 0 103 3 3 90,30.00.00 Do Exercicio

1520 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

1530 06.002.1 2.361.021 0,2016 107 3.3.90.30.00,00 Do Exercícro

1540 06.002. 1 2.361.0210.2016 114 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1710 06.002.1 2.361.0210.201 6 103 4.4.90.52 00.00 Do Exercicio

1720 06,002,12 361.0210.2016 104 4.4 90.52 00 00 Do Exercicio

1730 06.002.'t2.361.02't0.2016 107 4 4 90.52 00.00 Do Exercicio

1890 06.003.12 361.0250.2018 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

1940 06.003.12.361.0250.20'18 102 4.4.90.52 00.00 Do Exercicio
'1990 06 004 12 365,0260.201I 102 3.3 90.30.00.00 Do Exercicio

2030 06.004. 1 2.365.0260.20't 9 102 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2100 06 004.12.365.0270.2020 0 3.3 90.30.00.00 Do Exercicio

2110 06.004. 1 2.365.0270.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2120 06 004.1 2.365.0270,2020 104 3,3,90.30.00.00 Do Exercicio

2124 06.004. 1 2.365.0270.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2125 06 004.'1 2.365.0270.2020 115 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2190 06.004. 1 2.365.0270,2020 0 4.4 90.52.00.00 Do Exercicio

2200 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2520 08.001.10.301 0320.2025 0 3,3 90.30.00.00 Do Exercicio

2530 08 001.10.301.0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2710 08.001.10.301.0320.2025 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2720 08.001.10.30'1.0320,2025 303 4.4 90 52.00.00 Do Exercicio

3060 09 001.08.244 0380.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3270 09 002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

3280 09.002.08.244.0400.2033 702 3.3.90.30.00,00 Do Exercício

3290 09 002.08.244.0400.2033 705 3.3 90 30.00.00 Do Exercicio

3300 09 002.08,244.0400.2033 Do Exercicio

3302 09.002.08.244.0400.2033 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3310 09 002.08.244,0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3460 09.003.08.243.041 0.6034 0 3.3 90.30.00,00 Do Exercicio

3470 09 003.08.243.041 0.6034 728 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

3560 09 003.08.243.0430.2035 0 3.3 90.30 00.00 Do Exercicio

Nova Santa Brírbara, Paraná - -E - E-rnail - licitacaoânsb.pr.gov, br - rtl1r..lsb.pr.gerv.br
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* NOVA SANTA BARBARA

a adquirir o material reíendo na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenlzação de
qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar â Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tomar-se supenor àquele praticado no mercado, o
município convocará o fomecedor parâ uma negociação, com o fim de obter redução do preço e sua adequação
ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a negociação, o fomecedor será liberado do compromisso
assumido e o municipio convocará os demais Íornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-sê superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante requerimento,
comprovar a impossibilidade de cumpnr o compromisso, o municipio poderá: a) liberá-lo do compromisso
assumido, sem aplicaçáo da penalidade, se conílrmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e
se a comunicação oconer antes do pedido de Íornecimento; b) convocar os demais fomecedores visando igual
oportunidade de negociaçã0.

Poderá ser solicilada a revisâo do preço registrado, desde que o pedido seja instruido por documentos
comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preÇos dos íabricantes, notas ílscais de aquisiçào
dos produtos, de maténa-pÍima, de componentes ou ouúos documentos pertinentes.

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

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

cúusulA sExTA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de PrEos poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigêncra;

- quando não restarem fomecedores registradosi

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de força

maior,

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em íunçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos

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

aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduziÍ o preço registrado, na hipótese deste se tomar supenor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por Íazôes de interesse público, devidamente motivadas e lustiÍicadas;
- não cumprir as obrigaFes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço regrstrado, nos

casos previstos, será feita p€ssoalmente ou por corespondência com avrso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100, Ii - 86.250-000
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cúusuLA SETTMA - DAs oBRTGAÇóES DA BENEFtctÁnn oa nrn
A Adjudicatária obÍigar-se-á a:

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentaçáo obrigatória não poderá estar vencida)

na data do seu eÍetivo pagamento. Comgir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da

aquisição que se veriÍicarem deÍeitos resultantes da Íabricaçáo, monlagem ou ainda que este.iam em desacordo

com as especiÍicaçoes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Ílscâis e comerciais, decorrentes da aquisição do

objeto; Durante o periodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substitui-lo, quando o

mesmo demonstrar defeito, eÍetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador,

no prazo máximo de 5 (cinco) dias apos a comunicaçã0, desde que os danos causados não selam de

Íesponsabilidade do Orgão Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro

procedimento por parte do Orgão Gerenciador dos matenais dentro do prazo da garantia, o transporte dos

mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

Para os produtos cotados que tênha prazo de validade, o prâzo remanescentê a partir da data de enkega

não poderá ser inÍerior a 80% (oitenta por cento)do prazo total da validade.

cúusuLA o|TAVA - DAS 0BR|GAÇOES D0 MUNtCiPro

Caberá a Prefeitura:

- quando necessáno, permitir o livre acesso dos funcionános do Detentor da Ata às dependências da PreÍeitura,

para a enúega dos materiais reÍerente ao Pregão Presencial N" 7712018;

- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atrnentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico deÍlnitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as onentaçóes passadas pelo Orgáo

Gerênciador ou com as especiÍjcaçóes constantes do Ato Convocatóno, em partlcular, de seu ANEX0 L

- solicitar que sejam substituÍdos os matenais, que nâo atender às especiflcaçoes constantes no ANEX0 l.

CúUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO OE ENTREGA

A entrega do obJeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissâo das autorizações de entrega, sua retificaçáo ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis, contados a partrr da autonzação de fomecimento emitido

pela Prefeitura, caso a entrega náo seja eÍetrvada neste prazo, será imediatamente solicitada à enlrega para o

próximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na legislaçâo e neste

edilal.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deveráo ser entregues nos endereços a serem iníormados nas solicitações de fomecimento, em

horáno comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

Ílcando a Preíeitura Municipalde Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

4

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, I '13. 3266.8100, :. - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná- E - E-mail - lic itacaor2nsb. pr.gov.br - ç rrrv.nsb.pr.gov. br



140
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do PAGAMENTo

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos servrços, medianle 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), reÍerente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas

'a", "b' e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituidas a título de

substituição, e às contribuiçoes devidas, poÍ lei, a terceiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneÍlciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura lVlunicipal de Nova Santa

Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário, Deverá constar da nota fscal o nome do banco,

agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, eiou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 l\,lunicípio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Prêgão Presencial n" 7712018 - PltíNSB. Nenhum pagamento será êÍetuado a beneÍiciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçâo Íinanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetàna.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

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

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do obleto, de acordo com as especiÍicações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condiçÕes, no pÍeço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do objeto.

- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autonzação da Administração da

Prefeitura lvlunicipal de Nova Santa Bárbara.

- [,lanterem durante a execuçáo da ata todas as condiçóes de habilitação e qualiÍicação exigidas na licttação.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fomecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuána, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarIetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. lVlulta de 10% (dez poí cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de Íecusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços,

. l/ulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor conespondente ao Íomecimento não realizado pela beneÍiciána da Ata, recolhida no pÍazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão tempoÉna 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 Íomecedor o contraditóno e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração,

5
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As importâncias relativas a multas serão desconladas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiána da Ata,
podendo, entretanto, conÍorme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preluizo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiflcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétnca e água:

d) enchentes;

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

Í) acréscimos de volumes ou modificaçôes substanciais nos matenais;

g) escassez, Íalta de matenais e/ou mão.de-obra no mercadol

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou rnstalação inerentes aos teÍmos contratados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. Do coNTRÁTo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no paÉgrafo 4o do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 2'1 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Editalcom seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços,

16.2. Se o classiÍlcado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusaÊse a cumpnr o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,

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

sucessivamente, sem prejuízo da aplicêção das sançôes cabiveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sExrA. DAs Drsposrç0ES FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0 7712018 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectrvamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/'1993 ê demais legislaçoes

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para seem dirimidas possiveis dúvidas onundas desta licitação.

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

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

Nova Santa Bárbara, 1711212018

c ndo

Prefeito lVlunicipal - Autoridade Competente

RG n' 5 943.184-6 SESP/PR
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r Singulani Mendonçaa

Empresa: Nair Singulani-Gas

CNPJ: 05.787.84210001-59

BeneÍlci a Ata

Lúci Álberto dos Reis
Secretário de Administração - Fi al responsável pelo acompanhamento da ata

Marcel s Nomura

Secretáno Municipal de 0bras, do Trabalho e Geração de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento

da ata

-'Lht
,1. §._ !

CÉrde Íloreira Branco da Silva
Secretária de Educação, Esporte e Cultura - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Michele ares de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

a /. ,':
e8r,«al,{"{0*",«;ff-

Secretána Municipal de Assisteftia Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REGTSTRO DE pREço N.0 150/2018 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 7712018 - PMNSB

0 MUNlCiPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade.lurídica de direíto público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080i0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

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

casado, RG n'5.943.'184-6 SESP/PR, inscnto no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em conÍoÍmidade com as Leis N' 10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações postenores,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto lvlunicipal n" 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiÍicação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial No 7712018 . SRP, homologada pelo Preíeito Municipal

RESOLVE registrar os preços pâra eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás

de cozinha, conÍorme especificado, oferecido pela empresa A F R COMÉRCIo DE GÁS LTDA, pessoa juridica

de direito privado, inscnta no CNPJ sob n0. 1L360.889/000'l-34, com endereço à Rua José Mendes de Moraes,

179 - CEP: 86250000 - Baino: Cenko, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. Antônio

Francisco Ruy, inscrito no CPF sob n". 576.578.909-91, RG n'42539171, doravante denominada beneÍiciána

da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicaçôes, os preços, os quantitativos na licitação

supracilada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelêcidas, tem entre si justo e contratado o que se

segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata, o registro de preços, para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de

cozinha e recarga de gás de cozinha, conforme especificado no ANEXO l, que inlegra o Edital de Pregão

Presencial No 7712018 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgào Gerenciador não se obriga a

adquinr os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quanüdades indicadas no ANEXO l,

podendo até rea zar licitação especiÍica para adquinr de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaflrmada

no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Código

{,c
produto/

seÍvço

tlescrição do pÍoduto/serviço IMarca do

l,**

Quantilade Preço

unitário

Preçr
totâl

Lote

001

1 64s Casco de botijão de gás em

cilindro P45, contendo 45 kg

hrn
lcouencro
lor cns lron

UN 2,00 500,00 1.000,00

Lote

001

4 540 Gás de cozinha, em cilindro

contendo 45 kg Gás de cozinha,

êm cilindro contendo 45 kg

larn
lcouencro
loe ons Lron

UN 48,00 374,00 17.952,00

TOTAL í8.952,00

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VrcÊNCA

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

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diáío OÍlcial do lVlunicipio de Nova Santa

Bárbara.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, J.i - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
CLAÚSULA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRh
As despesas deconentes desta Licitaçâo conerâo por conta da seguinte dotação oÍçamentária

DOTAÇ0ES

Conta da
dsFsa

Furrcional programática Fonte de
rêcuÍ§o

Natueza da despesa Gmpo da
Íonte

1500 06.002.12,361.02'í 0.20'1 6 0 Do Exercício

1510 06.002.12.361,0210.2016 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1520 06.002.12.36'1.0210 2016 104 3.3.90.30 00 00 Do Exercicio
'1530 06.002.12.361,0210 2016 107 3 3 90,30.00.00 Do Exercicio
't540 06 002 12.361.0210.2016 114 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

1710 06.002.12.361.021 0.201 6 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

1720 06.002 1 2.361.021 0.201 6 104 4 4.90.52.00.00 Do Exercicio

1730 06 002 12.361 0210,2016 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

1890 06.003.12.361.02s0.201 8 102 3 3.90.30.00.00 Do Exercicio

1940 06.003.1 2,361 0250.2018 102 4.4.90.52.00 00 Do Exercício

1990 06.004 12.365 0260.201I 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2030 06.004.í2.365.0260.201 9 102 4.4.90.52,00 00 Do Exercício

2100 06.004 1 2.365.0270.2020 0 3 3 90.30.00 00 Do Exerclcio

2110 06.004.'1 2.365.0270.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2120 06.004. 1 2.365.0270.2020 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2124 06.004. 1 2.365.0270.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2125 06.004,'1 2.36s.0270,2020 115 3 3.90 30.00 00 Do Exercício

2190 06,004. 1 2.365.0270.2020 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

2200 06.004, 1 2,36s.0270,2020 103 4.4.90.52,00 00 Do Exercicio

CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

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

enquanto a proposta contrnuar se mostrando mais vantalosa para a Administração PÚblica e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obngada a

adquinr o matenal referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo

fazê-lo atraves de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer

espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditóno e a ampla defesa.

Quando o preço registrado, por moúvo superveniente, tornar-se supenor àquele praticado no mercado, o

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

ao praücado pelo mercado. Se resultar frustrada a negociaçã0, o íomecedor será liberado do compromisso

assumido e o municipio convocará os demais fornecedoÍes visando igual oportunidade de negociação.

Quando o prEo de mercado tomar-se supenor ao preço registrado e o fornecedor, medrante requenmento,

compÍovar a impossibilidade de cumpnr o compromisso, o municipio poderá: a) liberá-lo do compromisso

assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e

se a comunicaçâo oconer antes do pedido de fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual

oportunidade de negociaçã0.

Poderá ser solicitada 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 outros documentos pertinentes.

,)
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A atualização náo poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardar a diÍerença percentual
entre o preço oÍiginalmente poposto e o preço de mercado vigente à época.

cúusuLA sExTA. Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores rEistrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administraüvo específico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íoíuitos ou de força

maior;

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

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos

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

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não acertar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatóno;

- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

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

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Regisúo de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, luntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnMA - DAs oBRrcAçôEs DA BENEFTcTÁnn oe lrl
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Fomecer o objêto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de Referência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida)

na data do seu efetivo pagamento. Conigir ou substituir às suas expensas, no total ou em paÍte, o objeto da

aquisição que se veriflcarem deÍeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estelam em desacordo

com as especificaçôes deste Edital; Responder por lodo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciános, Íiscais e comerciais, deconentes da aquisição do

objeto; DuÍante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá Íomecer e/ou substitui-lo, quando o

mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador,

no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçã0, desde que os danos causados não sejam de

responsabilidade do Orgão Gerenciador; Sendo necessáno o encaminhamento para troca, ou qualquer outro

procedimento por parte do Orgão Gerenciador dos matenais dentro do prazo da garantia, o transporte dos

mesmos conerá por conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

Para os produtos cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescentê a partir da data de entrega

não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento)do prazo total da validade.
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cúusuLA otrAvA - DAs oBRtGAçÕEs Do MUNtcipto
Caberá a Prefeitura:

- quando necessáno, permitir o iivre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da PÍefeitura,
para a entrega dos materiais reÍerente ao Pregão Presencial No 7712018;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atrnenles aos matenais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desamrdo com as onentações passadas pelo Orgão

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

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que náo atender às especiÍicaçõês constantes no ANEXo l.

cúusuLÂ NoNA - DA AUToRTzAçÀo DE ENTREGA

A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autonzadas, caso a caso, pelo Orgâo

Gerenciador. A emissão das autonzaçóes de entrega, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autonzado pelo órgão reqursitante.

CúUSULA DÉCIMA - DO PRÁZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrqa será de até 02 (dois) dias úteis, contados a parlrr da autonzação de íomecimento emitido

pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetrvada neste prazo, será imediatamenle solicitada à entrega para o

próxrmo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste

edital.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverâo ser entregues nos endereços a seÍem iníormados nas solicitaçôes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, írele, carga e descarga inclusos no valor da mercadona,

Ílcando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

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

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

por elas administrados, inclusive os créditos tÍbutários relativos às contnbuiçóes sociais previstas nas alineas

"a", "b" e "c' do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n." 8.212l199'1 , às contnbuições instituidas a título de

substituiçã0, e às contnbuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura aguardará a regularização por parte da

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

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

agência e o N'da conta bancána receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a eÍetivação do

pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tnbutos, etc,, devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n' 7712018 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coÍreção monetária.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao 7}nsb r or'.br - u rvu.nsb.pr.gev.br
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CúUSULA DÉcIMA TERcEIRA - DAS coNDIcoES GERAIS A SEREM ATENDIDAs

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às sEuintes exrgências:

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

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do obieto, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencênte ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do obleto.

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

Prefeitura lvlunicipal dê Nova Santa Bárbara,

- Manterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçâ0.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA- DAS sANçôEs ADMtNrsrRATtvAs

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuána, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acaÍetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,37o (zero virgula kês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor conespondente ao Íomecimento nâo realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporána do direito de participar de licitaçáo e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

defesa.

A aplicaçáo das sançoes previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciána da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

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

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

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 matenais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas,

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaÉes substanciais nos matêriais;

g) escassez, falta de matênais e/ou mão-de-obra no mercado;

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

Municipio.

5
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PREFEITURA MUNICIPAL 8I

NOVA SANTA BARBARA
CúUSULA DÉCIMA QUINTA. Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na íorma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62 da

Ler no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preçosi

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emrssão da Nota de Empenho, ou

recusaÊse a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,

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

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital,

cúUSULA DÉcIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N" 77120í8 e as pÍopostas das empresas classiÍicadas em

ordem crescente respecüvamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposiçoes constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legrslações

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidâs oriundas desta licitação.

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

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

Nova Santa BáÍbaÍa, 17 11212018

,/
ê Kondo

Preíeito lvl unrcrpa | . Autoridade Competente

RG n" 5.943.'184-6 SESP/PR

Empresa AF m rct0 a

CNPJ: 1 1.360 889/0001-34

BeneÍiciária da Ata

i!
.a

Clêide tkÍêiia Branco ilvaa

Secretária de Educaçã0, EspoÍte e Cultura - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

6
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Nova Santa Bá

OBJETO - Rêgistro de preços para eventual âquisiçâo dê cascos de botüào de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

VALIoADE DA ATA| De 1711212018 a 16112120'19.

BENEFICIARIA DA ATA: NAIR SINGULANI€AS
CNPJ sob no. 05.787.842/0001'59
Av. Prefeito Antônio Francischini, 1735 - CEP: 86240000 - Barrro: Cenlro, São Sebastiáo dâ AmoreLra/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81 963.

18 -l2l t{9
N." 1TA DE REGI ESENCIAL NO 77. REFERE Í

ESPECIFIC O DO OBJETO E P REGISÍRÁDOS

oBJETo - Regisko de preços para eventual aquisição de cascos de botüão de gás dê cozinhâ e recâÍga dê gás dê cozinha.

VALIDADE 0A ATA: 0e 1711212018 a 16112]2019.

BENEFICúRA DA ÂTA:Â F R COMÉRCIO DE GÁS LTOA

CNPJ sob n". 1 1.360.889/0001-34

Rua José Mendes de Moraes, 179 - CEP: 86250000 - Bairro: Centro, Nova Santa BárbarrPR
RESPONSÁVEL JURíDICO: Gabriel Almeida dê Jesus, OAB/PR n" 81.963.

ITENS

ft.glldâdâLob lun Códho íb Foüiohsír(! -D€scrtÉo do píodrlolÉÊÍriço MErsdo FoúJb t Íi,a& & m€dô Proço rxriEio PÍ@ lobl
Lote 001 2 5628 Casco de bolrjáo de gás, contendo 13 kg SupêígâsbÍâs UN 5,00 130,00 650,00

Lote tJ01 3 430 Gás de cozinha, êm botrjáo contêndo 13 kg SupeÍgasbras UN 231.00 72.50 16.747 50

TOTAL 17397,í)

RATO DA ATA DE REGISTRO DE P N..150/2018-P L N.771201 - PlilN. REFERENT AO PR PRESEN

ESPECIFICA ÂO DO OBJEÍO E PRE OS REGISÍRADOS
ITENS

PÍolo.
u ttuio

t ape goduO , unHâde
ú ídda

.E@
'tobl

Loh lbm có4godo
E!@l§.IrtD

.i. :i:10ê8ariÉo do poüJbhsnd(o

2.00 500,m 1.000,00Lote 001 1 6,15 Casco de botijão d€ gás em crlindío P45, mnlendo 45 kg Â,F R COMERCIO DE GAS

LTDA

UN

A.F R COMERCIO DE GAS

LTDA

UN 48,00 374,00 17.952,00Lote tE1 4 540 Gás de cozinhâ, em cilindro conlendo 45 kg Gás de cozinha, em cilindro
contendo 45 kg

1E952,00TOTAL

ll . AtoÊ do Podsr

lll- Publlcldsde
Náo há arca nte data

Náo há publicapes paÍa a presente data

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Bitlencouít de Moraes n" 222 - CentÍo

Fone/Fax: (43) 3266€100
EfiEil: diaíioo{icial@nsb.pr.gov.br-Sile: www.nsb.pÍ.gov.br

www,lransparenciapaÍana.com.bÍ/doensb
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.i= PREFEITURA MUNICIPAL

llti' NOVA SANTA BARBARA
-.:'r: 

*'ú- 
ESTADo Do pARaNÁ

t5t

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO - REGISTRO DE PREÇOS

( ) ELETRONTCO 0{.PRESENCTAL

No =] 1 .2tstZ

5

7
a

13

22
23

28
29

31

N' ESPECIFIGA ÇAo DOÇ OBS.
1 Capa do processo UL
2 Ofício da secretaria solicitando .í
J Prefeito pedindo abertura do processo oí
4 Orçamentos (estimativa de preços) ,,í

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) 0r',
6 Contabilidade à LicitaÇâo (Resposta dotaÇào) 0z

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) (l
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) O/<

ô Autorização do Prefeito para abertura (4
10 AZResumo do Edital
11 Edital completo
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital /),/.-

Parecer Jurídico (Edital) "z:.L
14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

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

0/c
15 Publicação Mural de Licitação (TCE) o4.
í6 Documentos de Credenciamento íí,rí17 Propostas de PreÇo
1B Documentos de habilitação (,í
19 Ata de abertura e iulgamento e,/t.
20 Proposta final das empresas vencedoras i)4
21 LicitaÇáo ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão) {'rí.

Parecer Jurídico (Julgamento)
Licitação ao Prefeito (Homologação)

24 HomologaÇão do Prefeito
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

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

A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município)
Licitação ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada
Se houver aditivo

30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
Termo aditivo
Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial do Município)

32

Ilua Waltiedo BitlencouÍ de N,Íoraes no 222. Centro. Fone 13. 3 266.8 100. CFIP - 86.250-000 No\ â Sânta
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO OO PARANÁ

TER]VIO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 7712018

Aos 21 de novembro 2018, lavrei o presente termo de encerramento do processo

licitatório Pregão Eletrônico no 7712018, registrado em 06111/2018, que tem
como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do no

001 ao no 151, que corresponde a este termo.

lEhine üistitu
Responsável pelo Setor de Li es

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32óó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara, Paraná

- E-mail - licitacaoúlnsb.pÍ.eov.br- w1À'\v.nsb.pr.eov.bÍ
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSÂ OFICIAL -
Lel n'660, de 02 de abrll
de 2013.

P T ESTRAL OO EXTRAÍO DA ÂTA DÊ REG

VALIDAD E DA ATÂ: Dê I 7l'1212018 d 1611212019.

BENEFtcúRh oÀ ATA: NÂtR slNGULANt.cÂs
CNPJ sob n'.05.787 842/0001-59
Av PreÍêlto Antônio Francischrnr, 1735 - CEP 86240000 - BaiÍo: Cenlro São Sêbaslão da ÀÍnoÍerÍa/PR

A§iPONSÁVEL JURIOICO: GaúrelÀlmeida dê Jêsus, OABiPR n'81.963

ESPECIFI DO OSJETO E PRE S REGISTRADOS

I8 - PMNSB . REFERETITE AO PRE PRESEN IAL N" 77

nlual aquisiçáo dê cascos de botijão de gás dê cozinha ê rêcaíga ae!;; oe coiintà.---
M

Ediçào N' 1440 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Sexta-Íêira, 15 de Março de 2019.

IIENS

Lob Iteín CódrSo do
prúJlo/6êwiço

DêsqiÉo ó EDdJto/sêrviço Marca ó produb Uiúradg do
rEdira

Oráüâde Pêço
uÍtláÍb

Preço tohl

Supergasbras l.tN 5,00 130.00 650.00Lote 001 2 5628 Casc! de botiiáo dê gás, crntendo 13 kg

UN 231 00 72.50 16.747,50Lote 001 3 130 Gás de colnha, eín boüjão conlendo 13 kg Supeeasbras

ToÍÂL - í7.397,50

ÃO IRIMESTRAL DO EXTRÂT

OBJETO - Rêgistro de píeços para eventual aquisiçáo de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de 9á6 de cozinha

vAL IDAoE 0A AÍA: De í 7 h212018 a 1611212019.

BENEFICIARIÂ DA ÂTÂ:Â F R COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ sob n". 11 360.889/0001-34
Rua José Mendes de Moraes, 179 - cEP: 86250000 - BarÍo: Centro, Nova Sanla BáÍbaIa/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: GabrielÀlmelda de Jes!s, OA8/PR n'81.963.

ESPECIFI DO OBJEIO E PRE S REGISTRÂDOS

Lole 001

:001

I NC N" 77120't 8 - PMNSE'.

TENS

t niladê do

flEdira
OrE[üdada PÍê@ unilaíio PÍêço blallEn Códrso do

pÍodub.bery\n
Des.riÉo do produt soívi(, Marca do poduloLde

Á F,R COMERCIO

OE GAS LTOA

llN 2,00 500,00 1.000.001 645 Casco de bohjão de qás em crhndo P45, conlendo 45 kg

A.F,R COMERCIO

DE GAS LTDA

UN 48,00 374,00 17.952.004 540 Gás de mz nha êÍn cilindro contendo 45 kg Gás de coz nha em

c lndro contendo 45 kg

1E.952,00TOTAL

PORTÂR|Á N..39/2019

O pR EF E tTO t\.4 U N lclPÂL DE NOVA SANÍA BÁRBARA, Íêsolve, no uso de suas arib Lr içoes legais e de conÍormidade com o art. 37 da Lei Mu nic pa n' 604/201 1 do

Estatuto do Servrdor Público Municipaide Nova Sânta Bárbara, de coníoÍmidâde com o art.29 da er588/2011. Estalulo do ouadío do Magistério.

CONCEOER

Ad 10. Concede adroonal por lempo de seíviÇo para os segutnles seNrdoÍesl

3652-1

3653-1

3655-1

3220-1

3691-1

3396-1

3370-1

3656-1

3391.1

3584-1

3589í
3486-1

3332'1

Aline Cnslrna Bonfim

Crislna Apaíecida Alves da Cruz

Edina do Carmo Gobbo da Silva

Gisela Cnslina de Fanas Silveske
Glora Noquerra Gomes
lnés Aparecrda dos Sanlos

lran Ribelro Fragoso
Jocelia Bento PaÍa
Leniía Rosa da Silva

I lian Grasrele Luditk dos Santos
Lucineia Ouintino Mendes
Marcelo Ribêrro

Mada de Lourdês Pereira Almeda

Adiciona de lenrpo de serviço 03/2019
Adicioôal dê têínpo de sêrviço 03/20'19

Adicionalde leÍnpo de sêrviço 03/2019

Adroonalde tempo de serviç! 03/2019
Adicionalde lempo de serviç! 03/2019
Adioona de lempo de seruiçr 03/2019
Adicrona de lempo de seMço 03/2019
Adrcrona de lempo de serviÇo 03/2019
Adicronal de lempo de serviço 03/2019
Àdicrona de tempo de serviço 03/2019
Adicrona de ternpo de s€Niç! 032019
Adicrona de tempo de seÍviç! 03/2019
Ad cional de tempo de serviço 03/2019

%

%
olo

%

%

%

%

a/"

oiário Olicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
BLra walkedo Brnêncoún de MoÍaes i'222 Cenlro

Fone,Êaxr 143) 3266-8r00
E marlr d,aíooíoal@ nsb.pÍ 9ov.bí

ww isb.pr.gov.bí
ww.lranspaÍemrâparana.com brdoensb

:ri.-r'er'- as!.:Jo ).1 C..,i)ác. a!2r f,.i,ri S;ii3
Earúa:r Frelet"ra unç.ptr|. 9556101t!a'!4160 ÁC SERASA
S!à arl.nrdied-. é OahninÂ d.sde túe !su.lznno arÍ:uÉ
dc srle Í m /,e*.1Ía.5parê..i3€r3' a ccfrbrdp:isu



154

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

TER]VTO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 77l20I8

Aos 17 dias do mês de março de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Eletrônico n" 7712018, numeradas do no 152 ao no

154, que corresponde a este termo.

lEkine Santos
icitaçõesResponsável pelo Setor de

Ruâ WâlÍiedo Bittencour de Moraes no 222. ( cnlro- Fone J3. 3166 8100. CEP - 86.250-000 Nor a Santa tsárhara. Paraná

ll-mail licilâc.to A nsb-pr.qo\.hr - \\ \\ \\.nsb.pr.g!!tr
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Poder
Executivo

Âno Vl

IMPRENSÂ OFICIAL -
L6l n' ô60, de 02 de abrll
dê mí3.

EdiçãoN'1501 - Nova Sanla Bárbara, Paraná. Sexta-feira, 14 de Junho de 2019.

P L EXTRÁT AT _ PMNSB. REFERENTE ÀO P PRESENCIAL N" 77120í8 - PMNSB

OBJETO- Rêgistro dê prêços para eventualaquisição dê cascos dê botüão de gás dê cozinha e recarga de gás de cozinha

VALIDÀDE DÂ ATÂ: De 17112J2019 a 16112n019.

BENEFtcÉRh DÂ ATÂr NA|R SINGULANt-GAs
. 
^lPJ 

sob n". 05.787.8420001.59
. . /. PíêÍeito Anlônio Francischini, 1 735 - CE Pr 86240000 . BaiÍo Centro, Sáo Sebasliào dâ AÍnoíeira/PR

RESPONSÁVEL JURíD|COi GabÍielAlmeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

ESPECIFIC Ão oo oBJEÍo E PR OS REGISTRADOS

ITENS

CódrSo do Desdi;ao do pÍldubíseÍviço I'kca do

Fodub
Unidad€ de

íIêdida
Quanlidade PEço

uni6b
Preço btElLotê lbm

UN 130.00 650,00Lolê m1 2 5628 Casco de botijáo de gás contendo 13 kg Supergasbras 500

UN 231.m 12.50 16.747,50Lolê 001 3 430 Gás de cozinha, em bolrjão conlendo 13 kg Supergasbras

17.397,50TOÍÂL

T T DEP N." 1 2Í)1E - PMN

OBJETO- Regisko de preçôs para êyentualaquisição de cascos dê botiião de gás de cozinha e rêcargâ de gás de cozinha

VÂLIDADE DA ATÂ: De 1 71142018 a 16h42019 ,

BENEFrcÁRlA oA AÍA:A F R coMÉRcto DE GÁs LTDA

CNPJ sob no. 1 1 .360.889/0001-34

Rua José Mendes de Moíaes. 173 - CEP:8625tJ000 - Barrro:Cenlro, Nova Sanla 8árbara/PR

RESPONSÁVEL JUR|DICO: GabnelAlmeida de Jesls. OAB/PR n'81.963.

ESPEC DO OBJETO E P REGISTRADOS

.ole

. REF RENÍE AO PRE PRESENCIAL N" 7712018 - PMN

irarcâ do FDd,lo Preso tolalo€s(,iÉ ó E!ú-tu seÍYiço

500,00 1 000,00Â,F,R COMERCIO
DE GA§ LTDA

UN 200Lole 001 1 645 de botilão de gás em cilindm P45, conlendo 45 kg

A,F R COMERCIO
DE GAS LTDA

UN 48,00 374,00 17.952,00Lole 001 4 540 Gás de colnha, em cl[ndro conlendo 45 kg Gás de clzinha, em

ro contendo 45 k9

r8.952,00OTAL

ffirym

O PreÍeito do Munrcipio de

809/2016 e n" 893/2018, bem como, ln

coNcEssÃo pE orARtA N" 15í/2019

Nova Sanla Báôara, Estado do Paraná, usando das alribuiçles que lhe sáo conÍeridas por Le, te
st'uçoês NormalMas do Tnbunal de Conlâs do Eslado do Paraná, CONCE0E DIARIA(S), como seg

ndo em visla as Lers Mun cipar§!:
ue

Sêrvidor:
Cargo:

Secretaria/Deparlamênlo
valoí (Rl):
Destinoi
Objêtivo da Viagem:

ERIKA CRISTINA SÂNTOS DA SILVA

FUNctoNÁRlA
aoMtNtsrRAçÀo
RS 200,00
CURÍTIBA.PR
soLrcrrAçao oe r (uMA)oÉnlq coM pERNoÍÍE No vaLoR DE Rl 200,00 (ouzENTos REAIS) PflA GM9s c,9M

rospeoleeu g lLruENÍAÇÂo, A FUNctoNÂRn ER|KA cRlsrlNA sANTos DA slLvA EM vlaGEM a e!8lM&PB coM sAloA

DIA25 E RETORiIO DIA 26 DE JUNHO DE 2()'I9, PARA REALIZAR IREINÀMENTO NA EQUIPLANO SISTEMÂ OE TRIBUTAçAO.

l4l06/20,l9
1311t2019

ERIC KONDO

Preíeito Municlpal

Data do Pagamento:

No do Pagâmênlo:

Dcúr6|o as'Éío ,or C€í l{2óo D$'lal No6 sõE
BáôaB PeI6trÍa r&ôqar: 9556i@o000160-Ác sERAsÀ-
sdâ dsEddê ó CEedâ d.d. qE vsEna& 8ldê tb
6lô ho //ywrô.Bd ú/6nr/ovhEra/dtuio{Ãnl4le

DiáÍlo OÍiciâl Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Bua:Walkedo Einencoun de Moraes n'222 - Cenúo

Folrê,Fax: (43) 3266.8100
E-mail dianoofcral@nsb.pr.gov.bí

wwv/.nsb.pr.gov br
www.ríânspâíênciapaÍana.com.bídoensb

. códgo do I

píodLdsdviço
ItÀn
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C. Procópio Domingo,:16 de Junho de 2009

- Estado do Paraná

^r. 
PÊSlfrfEEa.lúl lru . C4&|qP - 8.hbj C.ro.8& 6.àdo !b

RE§POrê^!E tRhrCO GÊírÉ ú. Jr., O^8/PR lf !1.§-
ÊsrÉorErçlo m oaf,ro É pn€ç6 FEeín^oc

ro
OBErO - Rrgt! ô pF. !,.rttl4r.&L ô !e d. !{5 ó. gô d. .!úli.

E ..F d. Ca. d. cdrr. vllDÀDE D AÍ^ à t7i12201!. il/1220!9.
BENET|GÁSi D ATMfR@rÉf,OoO€G^SLTO Cr{PJ r.ô,1. 11.t0.!l0iwr .3a

tu Jd lriú.i ô t&-.. 170 . CEÊ lE2ím - 8irü C.íio, ibá S-h 8&ta./PR
SESPOTS^IE| ,.Rlor@ Gürr^ü ô Ja!, OA8JPf, n'!!-8.
ESFECTflCTçIO DO OÀf,TO E PÉçG iEO§]FrDO6

l[Ill!r[T ÍíslGr?rf,rsâÚ[Ê

Procurando melhorar
cada iez mais a

qualidade de vida de
.seu,,alünq=§=., 

.
' I:' É" 'r:+:''l

Agendê na rêccirção da Acâdêmia
Nêu, Form uma.aula gratulta.
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PREFEITURA l'l'luNlCl PAL

-.n--'E- ESTADô Do FARANÁ
l*1, NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE JUNTADA DE FOLIIA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnncÀo ELETRoNICo N" 7712018

Aos I 8 dias do mês de junho de 201 9, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de pregão eletrônico n'7712018, numeradas do n"
155 ao no 157, que corresponde a este termo.

lEkine [os S,

Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Ifonc .13. 3166.8100. CEP ' 86-250-000 Nola Sanla Bárbam- Pârârlá

E-mâil licitacaorlnjb.pr.eor.br- srrrr.nsh.pr.sor'.br



Nova Sanla gárbara 
- pR 12 de SEIEÀrBRO 

de 2019 - Diára OESPE C'FlcA 000 foEOBJE
ficial Eletrônico . E
RÊGÍS IRADOS

diçao: 1564/201g _llol
1,5"

ENS

hW ü Wuldsefi,ip Mua h poduto Unidáde de

rúlida
Prcço

unitáÍio

Preço totrl

LOTE 006 1 3545 mara de ar 750x16 BRT CAMARA DE AR 750X16 IJN 10,00 42,00 420,00
LOÍE. 009

- Lote 009

1 8301 mara de ar aro 18 (motociclela) MÂGNUM CAMARA DE AR ÂRO

18 (MOTOCTCLEÍA)
UN 6,00 99,00 594,00

LOTE|0l9
'Lotê 019

1 3v7 neu i4l17,5 (Dianteiro) l4 tonas MALIIOIRÂ PNÊU 14/17,5

DIANTEIRO 14 LONAS

UN 4,00 1.369 90 5.479,60

LOÍE.031 1 6522 Pneu 195/75 R 16 ROADSTONE PNEU 195'5 R16 ltN 36,00 468.90 16 880,40
OTAL

23.374,00

cÂ TRIM EXTRÂTO DA AT EGISTRO DE P 019 - PM NTE AO PRE P N" 21/20í9 -
OBJEÍo - Registro de preços para evenlual contratação de empresa para preslação de seíviços dê lavagem de veículos da Írota da AdministÍação Municipal

VALIDADE DA ATA: De 13/06/20í9 a 12/06/2019.

BENEFICIÁRN DA ATA: NELCI FATIMA DA SILVA 30.1608í8805

C\PJ sob n" 14.449.947/0001-99

Ruâ Jose Àcides Dos Passos, S/N - CEP: 86250000, BaiÍro: Vila Souza, Nova Sanla Bárbaía/pR
RESPONSÁVEL JURiDICO: Caímen Correz Witcken. OAB/PR no 22.932.

ESPECIFICAÇAO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

Item Oídrgo do
prodüt seíYiço

rTtl
oescri@ do Eoduidserviço Mata do

prcduto

Unidads de

medida

Ouantidade PÍeço

unitàio
PÍeso total

Lote 001 1 4320 Lavagem geralde veiculos leves, tpo passeio, não inclutndo molor UN 289,00 38,00 10.982,00

Lote 001 2 6600 Lavagern geralde veíc.iJlos médio, tipo Kombie Van, náo lncluindo motoí UN 290,00 56,00 16 240.00

Lole 001 3 6601 Lavagem gercl em molocrdeta UN 27,DA 21,00 567,00

TOTÂL 27.789,00

PUB LICACAO TRIMESTRAL DO EXÍRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 149t2Oí8 - PMNSB . REFERENTE AO PRE PRESENCIAL N" 77l2018 -PMNS8

preços para even aqu içáo de cascos dê botÍáo de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha

VALIoÁoE DA AÍA: De 17 11212018 a 1611212019.

BENEFICIÁRN DA ATA: NAIR SINGULANI.GAS
CNPJ sob n". 05.787.8420001-59
Av. PreÍeúo Antônlo Francrschinr, 1735 - CEP: 86240000 - Barno: Centro. São Sebastiâo da Amoreira/PR
RESPONSÁvEL JURíDICO: cabÍielAlmelda de Jesus. oAB/PR n'81.963.

ESPECTFTCAçÀO 0O O8JET0 E PREÇOS REGtSTRAD0S

ITENS

Item ftdrSo do

píoduto/serYiço

DessiÉo do pÍoduldseryiço Maca do

proàuto

Unidade de

medida

0uanlidad€ Proço

uniúio
Preço tolal

5628

Loüe

Lc.- J01 2 Casco de botijão de gás, contendo 13 kg Supergasbras UN 500 130 00 650,00

tote 001 3 430 231,00Gás de cozinha, em botilão conlendo 13 kg Supergasbías UN 72,50 16.747,50

TOTAL 17.397,50

P 7 -P

stÍo de prêços para eventual aqu isição de cascos de botüão de gás de cozinha e Íecarga de gás de

VALIDADE DA AÍA: D. 1fi2nÚ8 a 16h212019.

BENEFICúRIA DA ATA:A F R COMÉRCIO DE GÁS LÍDA
CNPJ sob no. 1 1 .360.889/0001-34

Rua José Mendes de Moraes. 179 - CEP 86250000 - BairrorCentro, Nova Santa Bárbara/PR

RESPOT{SÁVEL JUR|DICO: GabnelAlmerda de Jesus. OAB/PR n'81.963

ESPECIFICAçÃO DO OBJEIO E PREçOS REGISTRÀDOS

ITENS

Lote lhm có@tu
prldúo,seívb

D6(ÍiÉo do píoduto/seíriço Marca do píoduto Uddade
dê m€didg

0uantdad€ PíE§o

uniláÍio
PÍeço totâl

Lote 001 1 M5 Casco de botijáo de gás em cilindro P45, contendo 45 kg A F,R COMERCIO

DE GAS LTDA

UN 2,00 500.00 1.000 00

Lote 001 4 540 Gás de cozrnha, em cilindÍo contendo 45 kg Gás de cozrnha em

cilindro contendo 45 kg

A,F,R COIUERCIO
DE GAS LTDA

UN 48,00 374,00 17.952,00

TOTAL 18.952,00

Docurenlo a$rMdo pq CênÍrcdo Digrral - Nova Sanlâ
&íÍbara Píeb'rüa Ml]n'opal: 9556108O@O 160-ÂC SEFASA-
Sua aulentioda& é 8.Ía ida d.rde que visuâritâdo atÍavés do

'ite: 
lurplry-r4r§lrlleh/DeírltublirE úiul(r:!!!!ê!!nll!

oiário Olicial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Buâ:Wâllredo Ernencouí de MoÍaes n'222 - CenLro

Fonê/Fax: (a3) 3266-8100
E-mail draíiooírcial@nsb.pr-gov.bÍ

omnsb@nsb.pÍ.oov.bí
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1,60

Ê PREFEITURA MUNICIPAL

ll*Jl tuovA sANTA BARBARA
-.Fr'===. rSrpOO OO pnneruÁ

TERMo DE JUNTADÂ DE FoLHA No pRocESSo LICITATónro on
pnncÃo pRESENCIAL N.77l2018

Aos 30 dias do mês de setembro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de pregào presencial n"7712018, numeradas do no
158 ao nol60, que corresponde a este termo.

Ehitu uútddos tos
Responsável pelo Setor de Licitações

Rüa Wallredo Bittencouí de Moraes n' 222. Cenlro. Fonc .13. 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Sànta Bárbara, Pâraná

- Fi-mail licitacao a nsb.nr.gor'.br - rv*rr.nsb.pr.eor'.hr


