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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçÃo DE FATos Ii,PEDITIVoS

Pregão Presencial No 23/202í - SRP

empresa estabelêcida
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'23/2021 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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PAPEL TIMBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelopê)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

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

representada pelo (a) Sr.(a) CREOENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

. para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 231202í - SRP, para eventual âquisição
de materiais elétricos, de construção e outros, para manutenção das secretarias
municipais, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 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 Íirma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (Estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentiÍicação;
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PAPEL TIMBRADO DA Ei'PRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial N' 23/2021 - SRP

A empresa
no , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial N" 231202í, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha retâ, colaleral 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 Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

inscrita no CNPJ sob o

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb. I. r
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ESÍADO DO PÂRANA

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCTAL N'2312021- PMNSB

O MUNIcíPlo DE NoVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/000'l-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
nestê ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. ............................., inscrito no CPF
sob. o no doravante denominado Ôrgão Gerenciador, em conformidade com as

Leis N' 10.520/02, 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, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial N" 2312021 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de materiais elétricos, de

construção e outros, para manutenção das secretarias municipais, conforme especificado,
oferecido 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 N"

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada

Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçóes, os preços,

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais elétricos,
de construção e outros, para manutenção das secretarias municipais, conforme

especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 2312O21 - PMNSB,

independentemente de transcrição. O Órgáo Gerenciador não se obriga a adquirir os itens

relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I,

podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do

art. 15, § 4o, da Lei n" 8.666/93, reafirmada no art. 7o, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OO OE.JETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCN
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

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nova Santa Bárbara Paraná- Q-E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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As despesas decorrentes desta ata correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
<DOTACOES. CONTRATO#T>

ct-Áusut-l sExrA - Do cANcELAMENTo DA ATA oE REGtsrRo DE pREços
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência:
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão 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 cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
Íortuitos 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 serviço. A solicitação 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:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçâo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- náo 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 condições
estabelêcidas 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.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- liciraeao@nsb.pr.goy.br v.br
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CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mesês, a contar da

assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, náo será obrigada a adquirir o

objeto referido 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 espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, gaÍantidos à

beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
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cLÁusuLA SÉTIMA - DAs oBRtcAçoEs DA BENEFtctÁRh DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- l\ilanter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
- Fornecer produto de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços, a partir
de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
- Responder por todo o ônus refêrente à entrega do objêto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
aquisição do objeto;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreçôes, sem qualquer ônus para a adquirentê;
- Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou
substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou
reparos sem ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçáo,
desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da Prefeitura,
- O licitante vencedor ficará obrigado a:

- Entregar o objeto nas condiçôes, no prêço e nos prazos constantes deste Edital;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado;
- Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregáo Presencial, salvo se houver prévia

autorização da Administração da Prefeitura;

cLÁusuLA orrAvA- DAS oBRTGAÇôes oo iíuNrcÍplo
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às
dependências da Prefeitura, para a êntrega dos produtos referente ao Pregão Presencial No

23t2021,
- prestar as informaçôes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especificaçôes constantes
no ANEXO l.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de
fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega náo seja efetivada

40
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cLÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAÇÃo paRl AoutstçÃo E EMtssÃo DAS

AUTORIZAçOES DE FORNECIMENTO
As aquisições dos obletos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a

caso, pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação

ou cancelamento, total ou parcral, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.
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neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplênte 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
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Preíeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É
ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução dos produios, se estes não estiverem dentro
das especificações exigidas na licitaÇão conforme especificações neste Pregão Presencial
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo êm outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo
sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos produtos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da

nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certiflcado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

órgãos citados, a PreÍeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata,
iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito banoário. 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 efetivaçâo do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizâções,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos têrmos do

Pregão Presen eial n'2312021 - 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 QUARTA - DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às sêguintes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

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

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condiçóes dos produtos

entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das

4l
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especificaçôes contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:
- Executar o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçóes de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançôes previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administraçáo.
As importâncias relativas a mullas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançóes 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 frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupçáo das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
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CLÁUSULA oÉCIMA QUINTA - DAS sANÇÔES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrrgações 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, nas seguintes sançóes:
. Advertência;
. Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata de registro de
preços, em caso de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de
Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10o/o (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 15 (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;
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h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaÇão inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágraÍo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-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.
Se o classificado para o item nâo apresentar situaçáo 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 substituíJa em igual ptazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sançóes cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA oÉcrMA sÉTrMA - oAS orsposrÇoEs FrNArs
lntegram está Ata, o edital do Pregão Presencial No 2312021 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crêscente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA oITAVA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaçáo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Orgáo Gerenciador e a beneficiária da Ata.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

*

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>.

Preíeito Municipal

Autoridade Competente
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000
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PREFEITURA N4UNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

O PREFEITO MUNICIp^I- Dti NOVA SAN fÀ DÁRBARÂ, resotvc, llo
uso de suas atribuições legais:

NOlIlr,tR

AÍr.l'- A Comissâo dc PÍcgão, composta pelos seguintes üembros:

- Prcgocira: PolliDy Simerc Soato Cllltc no 9.257.282-0 SSP/PR:
- Suplentc: Cláudiâ Pereirr d! Silvr CI.TRC no 9.2j7.2j5-2 SSP/Ptt.

- Equipe de Apio: Rorcmcirc Luiz da Silra - C.l RG n'?.224.894-i SSlli PRr
- Srplcnte: Cristiano dc Almeid! - Cl RG r':i.4i9.259-89 SSI,/SP.

- Equipc dc 
^poio: 

Patrício dc Souza dü Àljos §iquciÍe - Cl/ll(i no

l2_753.t05-6 SSt'/PR;

- Suplente: Maria de Fátima Ribeiro da Matr - CI/RG no 3.609.203-3.

Aí.2" - Ilsla portari{ cntra em vigor nesla data, revogadas as diqtosiçôcs ,,rrr

contrnrt)

Nova Santa Bárbaru,22 dcjaneiro de 2.021.

ipal

NOVA SANTA BARBARA

Rua Wãltuo Biltcoco$n d. Moráês n'222, Círro, t 41. l2óó.8 | 00. tE - 86.250-000
Nova Sanla Bárb0m, Píúná - çl - E-msil - liqi!Ea,@!!b,p4py.bj - Silc - Etr§4!bjr4!t'!.hÍ

I

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.!§b
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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ESTADO DO PAR.ANÁ
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EST^DO I)O P,1RANÁ

PORTAIIIA N. 023/2021

\,



lmprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio

Imprimir Recibo

https://incom. in.gov.br/recibo.do?idoÊ6404767
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É,

Presrdêncii, da Repúblaa
lrnprensa Nacbnal I A,V4

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,8 08

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes ca racterísticas:

Data dê envio: 14/05/?021 10:53:57
Origem do Ofrcio: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
operador: Claudemir Valério
Oticiot 6404767
Data prevista de publicação: 17105/2027
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma dê pagamento: A Faturar

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Oficio
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
mâtérias nos lornâis Oficiais.

o
o
e

E'

Página Principal

Matérias

MD5
Temanho

(cm) ValorSequencial Arquivo(s)

6,00 R$ 198,2413509116
Edital pregAo 23 2027 eaâ publicaAAo diario
u n iAo. rtf

841ac6101674db92
d9251a05a0e1540d

R$
19a,24TOTAL DO OFICIO 6,00

I of I 1410512021 10:54
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»
TCEPR

Detalhes processo licitatório

Descriçâo Resumida do Oblêto. Registro de p.elos para eveítual aquiíçâo de matenais elétricos, de coosüLlçãÔ e

oltros, para manutençáo dôs secreiarias mlniopais

Forma de Avâlição MenoÍ Preço

DotaÉo oÍçameí[arÉ.

Píelo miixiír$y'Refeíe6cia de pr@ -

R$.

05001 r 5 1220070200933903m000

95.428,41

Oata de Larçamento do Edilal A16512921

0210612021 Datà RegiíÍD

oôta Registro

Datà da Abertuía das PÍopctas

Dala da Abertura das Propo6tas

Data de tânçàÍÍÉito do Edjtàl

Data ô ,úerturd das Proposbs

vl05lmzt

L-l
Flá ibíts edusir.o6 para EPP/ME? Siim

Há cota de pa*kjpaÉo para EPP/MEI Sim

Trata-se de óía aoín exiJfua ê sllb(Dírtra@o de EPP/ME? Não

Há píioíidade para aquisi(Fes de miÍÊnpíe§as reglrlàis ou lo<a6? Não

Oatà CãncelaÍnenlo

CPF: 4271512958 (lsgqgü

htFsr/sêrvicos.tce.pr.gov.br/TCEPFyMunicipaUAMUDetâlhesProcessocompÍa.aspx

Peícentual de pârticipâÉo: 21,72

l&.

2A2L

Eatidâde Execulorê MUNIciPIo oE ovÀ sA,,lrÂ úRMRA

No lraÍtaçãoldrspensa/inexqibilidade' 23

Modahdade' Píe9ão

Númeío editaVprocessor 37lL02t

lostituiÉo hnanaeira

Contrôto dê Empré§iíÍro

1tl

Provenientcs.re o19ànl.mo. irt..n..ion.islmultll.tcr:is dê
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PODER EXECUTTVO

Àno VIII
IMPRXNSA OFICIÀL -
Lei n' 660, de 02 de ebrlt de
2013.

Rc.poEávcl pêlâ Edição:
Mõnicír MaÍIa PíÚe'rca . C.
Portartd n' OOAoOl5.

I - Atos do Poder Erecutivo
-.1\'l

/2t21

Objeto: Contrâtâção de emprcso para construçio de bâse e instâlação de crixa d'óguâ pârâ {bâstecimerto dâ Escolâ Munlclprl M.úâ dâ Conceição
K!secker.

Tipo: Menor preço, por lote.
Recebimento dos Envelopes: Até ls l3hloúin, do dl. 10/06/2021.
lniÊi&do Pregào: Dis 10rc6n021, Às l4hoooitr.
Pr' Vximo: RS 22.224,88 (ürt. e dois mil, dtrzentos e üttte e qurtro re.ls e oltent. e oito oent.vor).
ÍnfoÍmr.ãr{ Comnlêmênt.r.s: poderào ser obtidas em honáío de expediente na Preleitura Municipal dc Nova Santâ Bárbam, sito à Rua Walfiedo BittencouÍt
de MoÍâes n" 222, pelo fone: 43-326G8100, por EÍnail: Iicitacaoíilnsb-pr.goÍ.bÍ ou pelo site v§,v.nsb.pr.gov.bÍ

Nova Sanla Bárbâra. 14105/2021.

Polliny Simêre Solto
Presidente da Comissào de Licitação

Ponaria n'03,1/2021

.\!'ISO DE LICITAC
PREGÀO ELETRôNICO \' 2I1202I

Objeto: Aquisiçâo de trâtor cortrdor de grams, prrr SêcÍetÀriâ de Obre§, do Trsbrlho ê Gêração dê Emprêgos,

Tipo: Menor preço. por item.
RECf,BIMENTO DAS PROPOSTAS: dâs 08h00min do dir 17052021 à§ 0th29min do diâ 0U0ú/2021.
ABERTURA DÂS PROPOSTÂS: d.s 0th30min Às 0th59mio do dir 0llú/2021,
INícto DA sEssÃo DE DtspuTA DE pREÇos: às 09h00mir do diroln6r202l.
LOCAL: rr1l'lY-bllcoft Drascom
Preço Ínixirno: Rll 17.82619 (dezcssete ttril, oitocentos e viDte e seis reris e vinte e nove cêntavos).
lnfnÍmÍ.ãê. Comr .mÊnt'r*: podeÍão sei obridas em honirio de expedienre na PÍefeiturÀ Municipâl de Nova Sa â Báôara. siro à Rua Walfredo Binencoun de
Moraes n'222, pelo fone: 43.32ó&8100, por EÍnail: licilacaoaÍrnsb.pr.gov.br ou pelo sire \yw§,.nsb.pr.qov,br

Nova Sanla Bá.bârd, 14105/2021-

Pollitry Siúere Sôtto
Pregocira

Ponaria n" 023/2021

Objcto: Contrataçâo de serviços funerários, pâra suprir as necessidâdes da
Secrelâria l\lunicipâl de Assistêncie Social.

Tipo: \leror Preço, Por Lote,
RecebiDrenro dos Envelopes: Ató ls l3h30min, do di.0l/0ón02t.
lnrcro do Pregào: Dir 0l/06f2021, à! l{h0omi-o.
Preço máximo: R$ 50.019,47 (clnquert. mil, dezeDove reris e qurrents e

§ête cênt vos),

lll0fEtti0Ê§-CoEDlfE3[tlf§: poderâo ser obtiús em horário de expedienle
na Prefeilura MunicipaldeNova Sarra Bárbâra, sito à Rla Wâlfreô Bittencorrí
de Moraes n'22:, pelo fone: 43-3 266-8 100, por Email: licitacâo(irnsb.pr.Êo!.hÍ

o sile \rww.nsb.pr,qov.bÍ

Novâ Santa Báôara, 141054021

PolllÍ! SiÚlerê Sotto
Pregoeim

PoÍtaria no 023/202 |

ÂVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PR"ESENCIAL N'23/202I _ SRP

Objeto: Registro de preços pârâ evcntual aquisição de maÍeriais elétricos,
dc cotrstruçâo e outros! pâÍa manulenção dâs secretlrriss municipais.

Tipo: ItlenoÍ Pr€ço, Por ltem.
Recebimenro dos Envelopcs: Àró às l3h30min, do dlr 0U06n02l.
Inicro do Píegào: Dir 02/0ó/2021, Às l4h00mií,
PÍeço rnríximo: RS 95.42tíl (noventr ecinco mll, qurtrocentos e ünte e oilo
reals e qurrenli e um cenlrvos),
l!ÍOÍItS0EÂ-CledSES!§Í3f: poderào ser obtidôs em horário de expedienle
nâ Prefeinrrô Municipal de Nova Sa â Bárbam. sito â Rua Walfredo Bittencouí
de Moraes no222, pelo fone: 4 3-3266-8 100, por Email: licililcaor?Ísb.ÍrÍ.qov.hr
ou pelo site !güL!§b+I4OtU

No\a Sanla Bárbara, 14105/2021

Polliíy Simere Sotto
Pregoeira

Poíaria n" 023/2021

ou pel

Diário OÍiclal Elêtrônico do MunicÍplo dê Nova Santa BáÍbara
Rua: WalíÍêdo Bitlencouít de Moraes n'222 - Cenúo

FondFâx: {43) 3266{100
E{narl: dianoollcial@nsb.pr.gov.btr / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Síê: uíwlr/ nsb.or oo!, b.

M u N rc I P I o DE âi;::Ét :;Ê,,,o
NOVA SANTA ff r.ov^ s }Ír^
BARBARA:955 oro
6roaooool@

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Ediçâo N" 1969 - NovÀ Sarltâ Bálbâra, PsraoÁ. SEXTA'FEIRÁ, 14 de MAIO dê 2021.

Avrso DE Llcrr-{ÇÃo
PRIGÃo PREsE\cIÀL N' 22no2l



198

C. Procóplo, Sogunda+slra, 17 de ilaio de 2021
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Tire os sapatos antes de entrar.

Lave bem as mãos ou tomgbanho,
antes de ter contato com seus familiares.

Coloque a roupa quê usou para lavar
ou em sâcos ou csstos de rouPa.

Limpe o seu cetular e os óculos com
sabão e água ou álcool.

Deixe bolsa, cartsira, çhaves ete. em
uma caixa próximo à entrada"
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wwwjornalacidaderegional.com.br

Rio de Jan6iÍ0, t 25 - Comólio píocópio.PR 'CEP: 8{.300-000
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DL{RIO OFICI.{L DÀ UNI.ÁO-s"ç;o: N! 9r, Çsunda íenâ. t7 de úôio dê 2o2r

,ttcÁo PiEstr{ctÂ! xr 2312021 . siP

PRETEITI]RÁ M IPAT NOVA SANTÂ BÁR8ARA

ObFro' Re!'il.o dê p.êCú paÉ eút!ál ê mardiôae eléEr@r d.
cdírução e @trG, ,.r. lMutaÉo dar l@árft.r tuÀorô''

l'i!ú: MêB PÍêço, Pd hem.
Aehl,mto dG Ênvelç€s: ,né àt t?t14ííi^. do dt. 02161202r-
rdcio do Píeaao: oia 021062021, àt 14h@.nn.
Píêço mármo ÂS 95.{2311 (l|lmi. e.iío.il. qu.v«át6 e linte. oto

.eà5 e quíê aeu6cmta6l.
rnldm.çõ€J CmplúêílaÍn: podsâo s obrdat @ honi.o .tê gpêdiátê

n. PrêÍeitúra MúnicipÉlde í{@. s. ô aáóã8, fio à Ru. w.lÍíedo 8itt6@un de MoÉês
nc 222, pelo l@: 43-3266.8100, por Etuil: licitacaoo.rb.p..s@-ú @ pelo ite

Pícês AdtuÍÍíraívo r. 02&2021 06Éro: Áq{rsaão rrê êqúDa.mrG de mrr$. para
ar6dd a dsÉndô dr Érd. AnÀú SêràfiB Msrqu6 r o C6ríô Mú,i..p.| dê Éíim
l.íed M:na Éh.li.. ot Éodú6 *ao edquindtr cm .@ret p.óp.iot e/e úNlâdoi
do Mú.iíro valú RS 33.165.ê1 lríirÍ, ê r,ê mn ríàórot e sêlgra ê cú@ .6ir .
qu.íúta e um @reí. cíêd.r'alMlo,,trÍêtô dot lNeiopê3 da3 0a hes e 30
nturo! ás 09 húas e I0 ohuror do .ia 23 & Maio dê 2021 ÂbênuÍa d.r pÍopo$at: à
p..t'í dôs 09 hoô3 e 1l minurG do dla 23 de Ma@ dê 202r L4ar' PíêÍstu6 Muriopal
. U.idàde CoôpÉíudt.çào Àv. &.§1, 256, Ceolío. Aq!'riçào do Edü.|: rjtê
ww r.hchoôlê8rê.p.te.ú Én.rl: ricll.6o@.anó6learÊ.pr.3@,ú 9Íédio da PÍêíêitura
Mu.iopal de nôrho Alê8.ê - U.id.de de Cmp6r ê L.or.çôe. &5 08 hqai às u hoÍôi
. l0 múur6 e rlás 1l hd- . 30 mituros à5 16 hdôs ê 30 m'íúc. lIldm.çõ6: údadê
CmrravLôraçiro - t4!, 354Gl3ll. àÍô rodat a3 ráê.êri.r & lêÍpo sá obsÉ(b o
rúàro .lê &&ii. lotl. 0í.: r2y'05202r

PREFÊITURA MUNICIPAT DÊ RANCHO ATEGRE

Âvrso oÉ uoÍ (Ãa,
paEcÀo,nt5E oÁt ll.9,/2o?r - ttÍrtrcrDo

f EflrÍÁl{Do cÀÂtos cotMBna
píeteiro

PREEEITURA MUNICIPAL DT RANCHO ATEGRE DOESTI

AVÚO DC UC,TAçÃO

PiacÀo tlíaôí{rco Nr 23/2oat

tlemlÉ alegíe Doeíê - 9Â 13 dê Mao ê 202r
aDÃo aRrs1tu car{rz

p..feno

PRIFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Ávlio oE úorÂ(ro
PEGIo ELEÍIô r@ Ni 39/m2r . arrils

06É10. Íe8it o d€ 9.eÍoi 9... egrual .úlíôi.ção d€ hpr* pôrô ÍdneilElo de

.ríú@ áos *niÁr6 d deilE.@{o d«.ll rÉb.ho/sço./@ C{M no Münciro
& CrsÉt p.,. .rdü6 . r.d.3 .r 6á õ do M.iÊo & Ve (d do O6te ti9o

MgÚ Íreí. pd nú 
^b6iú. 

e rla.Éno das 9.lportrt di.0u06lro21 às 09{0
hd.a tdt.r ê .eú m mjútp.àsldgEftmitld.bt d ffi.Éetuapí s@.Ú.
osnir§ info@çõé no 5ás .L u.it.çõê pdo l@ lx5 3267aoG @ êma r
li.iteogadüreh.,ttril.cm ê píe8eiílecoesm.il..m.

í{wa 9ni. Bárbór., 14 dê @io óê 2021
PO{!,'|Y $MEAt 50ÍTOprqei.

PRTFEIÍURA MUNICIPAL OE PAIOÍINA

^vrso 
Dr D6PrÍ6Â ruttôx( {r,:/2o:t

O Muoraplode P.lonnô die a6 'íteiêsôd6 
quê êíà a di9onéo a Oitoênt

0/r/20rr, ohÊr'vando coNTnÁIAçÃo DL LMPRrsa paRÁ Áorjsl(Ào or (ÁrIÀ (orÉroFÀ
OE MATERAT PIRÍURO CORTANT' 7 É 13 UINOS PÂRÁ ATENDfR Â5 NI(ÍSSIOÂOE5 OO
cENIRo oE ÂSASTECIMENTo fÂiMAcETmco - C4f E SECRÍARIÂ MIIIIIoPAL of
sAÚoÉ.C@adôe 6pê.iÍcaçõêt cotrridar no r.ii,i.o, eíá à ú5porção @ Píetên!.a
Mundpal de Palora../pR, oodsá !E roli.itado pêlo oa'l cmpr.i@palotina.pí.gd.ú. .ô
phr.ím. 8tL ww.blr.da.br e no ite dã preíe'rú.a

LUrz 6RX[S10 0E GrÂCOMmt
p..tsto

pR€FEtruRA MUIrctpAl DE prRAÍ Do suL

Pícee li.íór&io nr 050/2021. tl.llrçilo com ampr. P..ticip.do
O Mu,údÊo & R...ho Alêaíe DO6tê . PR Mún'<. .6 r.ls.§doí qG

l.rá rcãliar ricitaç& B Íúodrld.d! PaEGÃo ElEÍaô{tlco . MÊÚ pr.!ô pú hdr
OUEÍO: Cúlôt.ç& & @FÉ Epeoalüad. p.í. lolemoto.b M.isÉit

p.Í. @ ô. PÍofissiEB ô S.'idc ê ,aúftito d6 u$a.i6 do ,íffi (SUS) tígü
Úúco d. s.'id. rb Mundrro ê i.idlo AeÉrê ooêÍêPÂ, dê .@.1,o (m .t
6oeôfi<.(õ6 e aú,ni.bd6 @í.nr.. m Têlfu d€ R.íüéria;

Dara . uaáÍb do .É.bnEÍo da5 PÍopotr.i c dor oo.ol@rot ib habilitação
. p.Ítir d.r 0r!00ínin rro di. l8 d! M.io de 202r" h-áno & 8êeri.-

Daa ê rúá.ro da Abslya dôr PÍop6lôt ài o8hmrDn do dia 28 de Ma.o de
2021.

Data e Hoía dâ Di9úrr a5 1lh{Dmin di. 28 dê Ma'o óê 2021.
t@l: Pdlâl: 3ôll rrê Li.lt çô6 do Bracl - Btt ww.bll.q8bí
rnfo8MAçõt! O adn.l e *ú ãÉot pod.,ão s sliot d6 pdo etuir

lior..rôíóoehoroa'l.c@r. 6 ar6 ltwieô@lêar.d6le r.td.ú e ww.Urg&b.
lnlm.çóé dúúdâe ê Éddor .L 6d.rei@t6 do r.lêíG íitl 3556u36 @
(bqao q dúigid,e ó Oêp..r.dEío .,ê LÊ1.çõé aro Avadi P.6^á, 510 - Caro -

Ír.n.ho aleÊÊ ooenê - cEt 87.39ç000

ÉxÍlÁro Dt corÍIRATo íti 522021

Cdtíaldtê: Mun'dpD d. Pràl & sul. CdrtÉtarro: C.rr. Ecoiütrk Fed6al, O'tPl iot nr
m.360.105/0001-04 e hsaiíao E tôduôl 6etô. ObFto: PÍ6rôçâo dê sslos frÉnerd ê
@t.âr aEnçar cd ê,.luriüdà.h. vdü ror,l: R5 607.@0,00 Gá'@tc e *tê mil .Éarl.
Oispene de tichãçâo nr 0092021- Pí@s Âdondr.tiú nc 

'160/2021 0ôtô dê
Arsinatúa: 06/05/2021. v.lidaê, @ 111€6

PRTFEÍTURA MUNICIPAT DE PIRAQUARÂ

^vrso 
o€ ú(Ír (Ào

co{@rÍl oa .2/2@t

PÍc§ Ádrtrrd§rÍ.tvo ne 15.8412021.
o Múi.icio de P,r.qe.Ía, ps neio do PÍeid6r. d. c@§§ão t50<8r de

t'crlaÉo, rlxro púbri.o p.í. cdhBi,@to ih. 'nlrBedor 
qÉ a ssáo paíô ÂBE*TURÂ

do§ mvelopêt íeís6re à C6.dÍêftia or 02/2021 .omô orada, .uF objelo a .
coríaração de êmrêe paÍ. . êrau,ào de P.vrmÍn.co dê ú. uÍbenâ ém cBUq na
Pla.ta vila Franü, .oôp.ee.dendo 6 cMço5 p.dim.@r.., reíôdeasm. bare e súb.
base .Míimmto, mD f6 e s4era paieriímo . urbâdsm, Í.aliEÉo de r.ádro,
'lsm.n.do públ.!à, dÍeÉtm, ênr.iot looloa'(o e ela(.t de @muM.ção vúu.|,
cúIom Frper ídçô.t .slid.! no AID(O I PRO,flO aÂsl(q *râ real',ádJ no d'. 18
dê luNHo de 2021. àt 09ô00. B 5.k dê lEitaçõêi da P..t6ruí. M!íi.ipat d€ Pt6qú.rô,
na Àv Gáúlio varB.s. 1990 - C6tío - À6qúra - pA Crilano dê ldga.Bra MErton
pRÊ(o GLoML vdd Márióo eíifi..lo: RS 4.35l.oB,rl lQuíÍo 6 hã.r (íarm6 €
dnq@t. e tÍà mil, ráol. . úé. ísi! . rrs. cúlatorl &ú!ção d. Ed,lal
Oiretãmole n. iêd€ d. Pí.íéluía Mú'opal ê P.í.qú.. {^y. Getul@ Va.Íai 1990.
Cúrío, ,l6quara/Pn). por mêo dê .ópia ,n rê§, ó.dô e o í@1llm6to do v.ld
cdÍerpoideite e @ío da crpeliva imÊesrão, 6 rúlM do qsê autúiá o .n. 32. !
5' da tei fedsJ n.' 8665/119! ú G.run .!mte @ s. !raí.r l!rd..Í. m úirl. a §d
íorn«idà pdo ints.redo) @ ai.da N de M.,|cqu.rr.pí.ad.h., ptr meio da
c@tulta ao lant 'la.ilaçaêJ.",

A Peí3rura & Muocipio .le Pdlta Glo§, €it do do Paía.á. íêd'.ôíá É M
Fde á ÀÍ v'sd. d. T.ú.v, n.. 95o, 2q andâr, ên 2 dê lúho dê 2021, àr llh30rn'n,

tôre r ' Ér..uCao de Foi:t6 dê pôüíÉrn.çro, d.6agd, !nô!i.ação üánr .
cmolêm.nràÍe5 d. Ru. M.rhiae GBni, a6s .o Aêrcoono cmôndaítê tutôôi, lsiho
Be.ardo, bairo Ca.á C.rá, v.ld matiru i5 23.332,50,

Lor. 2 Er.boí.çâo de projetd báek6 ê êrê@nvG d! Pav'm6tôção
Pdiédírã, or.na8eo. t.ali..çao üáÍia e Co,4ler.ntàrer, usáído a Pasmírôçào do
vêdro 1, cm 6,s lm da 6rí.d. Â,ióffi CiÍlot Goüo. Ireóo 3ú. Ct'/.em I.@rz.rr
c!tuarho , Pomê óo Ílio Silo ldBej rÍÉ.ho 2, c@ 5,2km d. enr.d. ariô@6 crrloe
Gono, úecho Púte do ,lio §lo rd$ r vila Emíd (ÂJ.t do6) ê areóo l, s.l2rh d.
eírâdà aúe do Padrê, rr.cho Pa 5l3 Enódâ Pdy 9úàÍ. cola r Â6e aúaco do
Pad.e, varq na,i@ RS 269.662,50.

r dDçô6 s& íúEidàs .Ls 12h às 18à na *dê rla píeleir@. @ pdo
l@ 42-t22(}l@0 R 1:r0l. tint p.a íáir.d. rro êdràl ê .É6
hnp://§órooma!.6s.pr.g@.b./po.!ah6í5pir@.ri.n*o€t

Àvrio or ucÍÁ(lo
coi.cDnxa o úBrl. trr a/lo2r

€qêro: C6r..r.(& d. erip.6 ér.@+:à.L p..a . p.rc.ç& d. stÍ6 ê oiô.
ôl8dJwb, €6 ,ÊOft ê úr..'rib po. ,.qo thb.l, .!!im d. .,e4- i.n d-*., i*x,no o
ío{rtÍ]Mro !h Íito ê ob.à ,rládi.ii . ê.Éiyed6, .miilrútc E liaf. * t E*6 d.
P&imt.É. Áíltr ú aonr.ro 0êr!íú@ tlia<b . qrlÍê íC.8 U O.L 6 6 & ao ,
tdÉú]fu lÀr tdôso. êí,rr. . n&s G.h5 GdB . . io. 5-r. PrdM, É Ívfir*iio &
p,úênrórda valrs: is 1.7r! 0l!,00 (H6 n{hà, sli€.c.Noi e áar. . @ç mí râisl o.rr 17 tk
púod.2021, â,oshún liímrçón:0 dlt l podúás otÁi<b N ill.rw.p.ud€ o9ot6.p.!d.b.
. &m&r inídm.9&, píto.o D.orô d. tiora(ôé, locálir.& É RÉ iui 8.,Doe. 801, cê.16. ld. (.12)

]44ffi7, de çÉlndà c !àbí.ir. d8 081ú) à 11h00 ! d.t 11h00 .s 17h&

vÀJratlgÁ ÂP ôÉc}lEr 5Â5S

cbiiú seei§ro e PÍeçot Pr. CdiüsÉ5lElaÚ,6dE, O6C @iú e 0€sd §10) a Fm &
ÂrúdgAosn úrhk@d,ú,riDê!-rú PnÁrEt iO!t5/202146OtÁtjdmíõg
eeô: wseÜ.Ê{o,-b,M@Ís.r8odÍÉÍÉ*õtD,!í,emJ:r@oes-,ú"rsqt .

sàraú, 12 .,ê mo de 2021
MÁrcoll TONOIL|

Pteae,@

PREFEIÍURA MUNICIPAI- DE TÀPIRA

6(li io DE @ raÃo rar !0/a,21
Pi6qú.í1 13 de raio de 2021.
EMÊiSON AíIIOI,iIO ZÁ?CHÀU

kei.leot! Comii3ão d. Li.n.ó6
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

^vr5o 
Dr Lr(IÍÁCIo

rdr 0 oa Praps ni ú/a,21

rO: 2187 Cmtr.rdre i P.ehnuÍà Mdúpôl dê l.oiÉ. Colralad.: Prcsl EnashãÍia ê

CüÍíuçôês Lt la Tdnad. .l. 9Í.Ío.t 022@1. Objêlo. Cdtt.LÉo de Enp.§ Psa
Ér@ção .,a Ob.. & rrúin alo. Rám. ô Éí&b Múop.l. vdq - RS RJ 225.4s3,s3

l0@ G c vntE ê cim úl Qoúaút6 e Oíq5lr .Ir& nêô.t ê Chqrár. e Oro
cata6l PÍ@ d. c4ora&: 120 ô.a vt&ôa - 13 d. M.io dê 2021 A 13 dê M.ó de

2022.

PREFEIÍURA MUNICIPAT DT V€RA CRUZ DO OESTE

' arao oa lorÂçro
PrtGIo ErErRonrco rll 2rl2021

ObFto: íerE o dê pÍeçot paÍ. deôrral .úÍ.tação de eípÍeli oai. fornec'Mto d.
.eíêiÉ6 tpo lôn h€ 6lé d. m.nha. ím6mato dráo @ si.b€l<itrÚro piÍa
trúrdirtâs du@lê súçú d. lr.n$o.i. dê 9.Nr6 no run'<ipo tb Esvel, too
M6ú Pre{o pq rorê. là.írd. ê irla@to dar p.opor.r d'a 31/05/202r as 09:00
hó.r! Eúral e alE4 m *r*.tdnpr.{ogÉreÍírtt@.Ú @ ww.vg,a(ror.t@ ô.
tEnair iníd@çõê d SÊtd & rrdi!ó6 p.lo lon (xS 1267806 @ M.ilt
r(na(iffi.mehorm jm. orqoorMoesm'r..m

[,t\ 1{ de Mlro de 2021
C'LSO ÂUGUSTO SÂNT'Â'{NA

S.aeláíio Múniõpal

PREFEtruaA MUNtctpAt- DE pRUoENtópous

vêía cíd do oeíe, 14 óê môio de 2021

sAfiDNÂ RÉGINA iÀMOS OA SILVÀ

Pregera

^vr!o 
Dr ocr çÃo

PrE6,Io arfiio'lr@ x.28/202r

tcP

vêÍ. úuz do os-le. 14 de mato dê 2021.

tNÉlÀ APÂ. t. FÂttrt EL

Prê8eiíô



200
SccÍ€tãria da Mlcao e Pequêna Empresô
Sêcretarla dâ Ràc,oh.lização e Slmpliftcaçào
DêpaÊamento dê ReglstÍo Emprgsariel o lntegÉçào REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

derlàrâ, sob as p€nas da lê1, nào êstâr lmpedldo do êxolter atlvldado smprrsárla, qua nào posstal outno rêglrtro dê
emPrisárlo e r€quen

PARA USO EXCLUSIVO OA]UNTÂ COMÉRCIAL
irvr!À couERctÀ! Do asaÀDo Do PÀRÀNÁ - SEDB

JUNTA COÀ4:RCIAL
OO PAR NA

CERttFIco o &BGISIiO ü r7/OA/20L6 16!0{ SOE ll' 2016{911{{8
rsc,r'locoLo | 1.5{911{{8 Da L7/OA/20L6. C6DTGO DE vBRrArCÀçÃO:
1.160r.528270, üt8ar 41106115863.
GOSTÀVO ÀZEVSDO Ptrtao - Xl

!ibêrtâd Eogrus
SECR.RTÁRIÀ. GERÀI.

crrBrrraÀ, u/0El2016
§rv. eoPr€8atâc1l . pÍ . gow.br

a{uLEÂo o€ oEtÍÍficrç^o 0o Ât6ttRo DE

411061r6E63
rint 0a Flr]at tDratnô., eoo€nt t. .io nt Mr. J Ítr.D

xxx
xorrE OO EsPâ!,áÀlO l(oBrkr.. ,À rô,!v.t úl
GUSTAVO AZEVEOO PINTO ./

8RA5I:.EIRA CASADO(A)

Masculino
SEIO REGrrltE OE lÉ.{5(5. côedol

Comunháo UôiveÍsal

€LCIO AZEVEDO PINTO MARIA ELAINE COÍ{TAÍO PINTO

27l0I/1981 8682 5210 lsse 009.268.699-06
Ét Àl<? OO roa lim. .b.m.n h.tlo - am.;!. @ <.s d. 6.úl
xxx

oO{|C{IADO N^ (LOGiÀOoURO ' Nà !! el(l

AVENIDA PRESIDENTE GETUUO VARGAS 333

xxx CENTRO 86210.000 I
\taizlnho PR

À,UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA a,uNTA COMERC!ÀL DO XXX

cóDtco E DEscRrçÀo Do ATo
oo2 - aLTERAçÀo

coD,Go E DESCRçÃO DO AÍO
xxx

cóDtGo Ê DESCRIçÃO OO EVENÍO
xxx

cóorco E oEscRrÇÀo Do EVEr'rTo
021(1I . ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAÂIAL)

GUSTAVO AZEVEDO PINTO. ME

RUA BARÂo oE aNToNtNA 302

86210.000
COHPIEMENÍO

xxx CENÍRO

I o* lanrsrr-lataizinho

aoiÀao EtlrÂoraÉo tÉ-MArl

xxx
vaoR Do capÍrÀ. - Rt

200.000.00
vrlOr DO C^PÍrrl .leo,.rr.É,
duzentos mil reais

3314701. 3314710, 4530703.
4530705. 4541.205, 4623109,
4642 702. 4679601, 4686902.
1732600, 4741509,-4742300,
474400r. 4 ?4400!, 4?44005,
477r704, 478]{S. 479-2201

coMERcro vAREJrsÍA oE pRoouros AGRopEcuARlos. o€ MATERldls DE coNsrRUçÃo,
coMERCTO ATACADTSTA OE ALrr,rENÍOS PARA ANIMAIS. COMERCIO VAREJISÍA 0E
MEDICAMENÍoS vETERINÂRIo5. cOMERCIO VAREIISTA DE FERÀAGENS E FÊRRAMENTAS,
COMERCIO VAREJI5TA DE PRODUÍOS PARA PIsCINAs, COMÊRCIO VAREJISTA OE PEçAS E

acESsóRro5 Novos paRA vEjcuLoS AUToMoroREs. coMERclo vARÊllsra DE aRTlGoS Do
vEsÍuÁRD E acEssóRlos. coMERcro vaRE iSTA DÉ LUBÀtÍtcaNTE5, coMERClo vAÀE lsÍa
DE MAÍERtaL ELÉrRrco-

08 688.1f1/O001-1515t0312001

08/08/2016

tlllirlllrllllllllll llllllllllllllrrllit lliilffi n ililllrfiltlillll

BLIQUÉ.S UIVE,SE

PR1160000359375

AUÍENTICAÇ o

À vlliatait. dêsrê docl!ênto. s. trpr.slo, ficà suj.tto à ccq,lovàçio de rua âut.Àticidâde aot rêtP.ctivot PoEt.ls.
raf orr.âÂdo .êu6 rlspecliwoE códlgos dê v.rIf ic.ção

4789099

PÁÂÂ IJSO ãCIUStVO DÃ JUNrÁ

Qàr'* G§"

006226 -

1
3

s[,1
NÁotr

3*-



Reconheço poí
PINÍO

Sê,o oEnal

Em Íeí'

. .riYuV- rpt.. . rÍ\ÂS

GUSTAVO AZEVEDO

de 20 r6,

da Ver0a

JUtrTÀ CO!IBiCIÀ! DO BSTÀDO DO PÀIltIÁ . SEDB

catltrlco o RBGr§Tio EÁ L7/oa/2016 16:0a soD r{r 2015{911{48.
PncElco&o: 1619lra48 DE ú/0a/20L6, ctDrco DE r/a8rrrcÀçÃo,
11601528270. nlaa: {11.05116863.
Gt sTÀvo ÀzavaDo PIITo - úE,,UNTÀ COMEÊCIAT

DO P^tlÂN^
libêrtâd BogüB

SECRETÀAIÀ - GE&À!
cuRrrraÀ, 17l08/2016

íw. êEPre8àfàcil . p!. goy. br
À vâltdÂdê Aâ8tâ docu!êÀto. sê iaprês8o, fic. sujeito à coprov.ção al. ruâ âulâaticldàdê nos rêlpêctivos port.j.a

Isforllndo r.ü5 râspêctivoâ códlgoi dâ vêrlflcaçlo

,JE



,l
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Sêcrceôd. da Ml(ro ê Pequena Emprssa
Secrêtarià da Raclonaltzâçào a SlmpllÍlcaçâo
OepàÉãmênto de Reglstro EmpÍesarlal ê tntegraçáo

?,02

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 3/3

de<lara,sob.s pênas da lel, nào estrr lmp€dldo de exorçêr àtlvldad€ êÍipÍrsírla, qu! íão possul outro rsglstro d6
empnesárlo ê requeÍ'i

lcruE Fir.r0

4789099

PARA USO EXCLUSIVO DA]UIITA COMERCIAL

JU§aÀ COMBACIÀL lIO BSTÀDO DO PN'Àtú - SADA

CaaÍIAICO O RBGISTRO ú \7 lOO/20L5 16!0{ SOB x' 2015{911{{8.
pEorocoúo: t6{911a{8 DE L7/Og/20L6. CóDrçO DE \rEBrrrCÀçlO I
11501528270. tlIÀB' {r.105116863.
GUSIÀVO ÀZEr/EDO lItlTO - iiE,IJNIÀ COÀÁERCIAT

OO PÀRANA
Libarlad Bogü3

sBcsErÁirÀ-GE&Àú
cuRrrrBÀ, 17l0E/2016

rrrr..!Pr€s.!.ci,1.Pr. gov.br

V§Jt.À-^ ?rliil,ad. d.iE. docurêslo, !. tq,r.s!o, tica suj.lto à coq)rovâçIo d. rur âut.atlciatâd. aos r.ip.ctlvos po.tàLs.
t1 rÀÍorDÀndo seus -.qr.ctlvo. c6aigoi d. v.rlÍlc.ção

o:
41106116863
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GUSTAVO AZEVEDO PINTO

BRA5ILEIRA cA SAOO (A )

l'lasculino Comunhào Universàl

ELCIO AZEVEDO PII'JTO MARIA ELÂINE CONTAÍO PINTO

27i 0l/1983 ssP PR86825210 009.268.699-06
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POi íom. d. cm..aiD.(ao -

AVENIDA PRESIDÊNTE GETULIO VARGAS 333

xxx CENTRO

cÊP

86210-000

tâizinho PR
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COMERCIÂL OO ESTADO DO PARANA

cÔ0t6o E DESCR|ÇÁO OO ATO
xxx

cóDlco E DEscRrçÀo Do ATo
OO2 . ALTERAçÃO

côD|Go E DEscRrçÀo oo EvENro
02I(1) - ALIERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

coDtco E DESCRTçAO DO EVENTO
xxx

GUSTAVO AZÉVÊOO PINTO . ME

102RUA BARÃO OE ANÍONINA
ctt
862r0-000xxx CENTRO

PR 8 RASIL,ataizinho xxx
vaoR oo cÀ9r.-ar Ât

200.000,00
v loR oo aÁIíÁt. íDor.rr.À$)
duzentos mil Íeais

E EQUIPAMEI,ITOS OE USO GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE EMEALAGENS E COMPRA E

VENOA DÉ IMÓVEIS PRÔPRloS.

ouÍaÁ ul r{tÀE Àrlt8oi

08/08/2016
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GUSTAVO AZEVEDO PII{TO

C.N.P.J.:08.688.í3í /000í -í5 l.E.: 903.97856 - 22

Rua: Barão de Antonina, 302 - CEP: 86210 - 000 . Jataizinho / PR

Fone: (43) 3259-1000 , 3259-í431

E-mail: azevedo.licitâcao@gmail.com

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS OE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 23/202í - SRP

Prezados Senhores;

A empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, inscrita no CNPJ no 08.688.131/0001-15 por intermédio de

seu representante legal o (a) Sr.(a) GUSTAVO AZEVEDO PINTO, portador da RG no 8.682.521-0

SSP-PR e do CPF no009.268.699-06, declara que "ÁÍende 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.

--aÃ* áJ»Éffi
CNPJ: 08.688.1 31/0001 -15
RG: 8.682.521-0 SSP-PR

CPF: 009.268.699-06
EMPRESÁRIO

:J8.688.131/0001-í51
90397856-22

GUSTÂVO AZEVEDO PINTO

Rua 8aráo de Anlonlna , 302
canho - cEP 86210.000,- JATAIZINHO _ PR

R§r'P fr,"

Jataizinho-PR, 02 de Junho de 2021 .

*y
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V Govemo do Estado do PaÍaná
Secreiaíia da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

§,PARANA

.IUçFP4E

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Naci I de Regislro de EmpÍesas Mercantis - SINREM

âs inÍomaçõe§ abârxo constan ds doclmeotos arquivâdc'§

Nore EmpÍê§.ri.l: GUSÍAvO AzEvEDO PINIO

Nãluezã J u.idi.ài EmpÍesáÍiÕ íl.d'!dúall

^,q'rorEnr. 
ô 

^b 
d. rE irlo

nEaÂÂ^ootÀrroNft N.m cEmqo.rÉ'$o/Pi.cEP3a2rom0

EF lEnvB d. Pêaft P*)

nr / ror - .EÉNorrÁoRtr€río oê rlcioêÍpREs aorrc ErfR€s

Rl2m.üno G):'G dÉ*)

iqr .r. ErE .r5: qJúr rO 
^l.lEDo 

txro

TDUBOS E S€rC{rÊS, COMERCO vÁÂEJ§rÀ DE rr{Í^S É U Í€Âllls
ptGcs a 

^cEssonlos 
P^Â^ iroroclcrEr6.

NUTENC& E REP^ÂACÀO OE MOIIMS E EOUTP$EFOS OE rJSO 6EF,.L. COUERCO ÂÍ C^DiSÍÀ DE a[BA! GENS É CO|íPR E VEliOÁ OE róVErS aR@RrOS.

I lll ll il I lllllll lli lr llil lll llil llll lil i lrill I i ll lil
PRC2106707417

m r0o5r2o2r, a. olG .7 (rEart' d. 3.-rr.I
s. ,npê{. sirÉ u úÍi.í.d. m hn .:/riil.mr6á.rr.{.yr. m o ódaocHa2xtcc.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SgcíeÉíio G€ral

a

"W
1de1
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GUSTAVO AZEVEDO PINTO

C.N.P.J.:08.688.131 / 000í - 15 l.E.: 903.97856 - 22

Rua: Barão de Antonina, 302 - CEP: 862í0 - 000 - Jataizinho, PR

Fone: (43) 3259-í000 / 3259-í43í

E-mail: azevedo.licitaceo@gmail.com

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATÓR|A DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 23/202í - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

que a Empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, CNPJ No 08.688.131/000í-15, 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.

Jataizinho-PR, 02 de Junho de2021.

-k-ArEJ..---r:7 ffi
CNPJ: 08.688.1 31/0001 -1 5
RG: 8.682.521-0 SSP-PR

CPF: 009.268.699-06
EMPRESARIO

,J8.688.í3110001-151
90397856_22

GUSTAVO AZEVEDO PIÀITO

Ruâ 8arâo do fuitonlne, 302
CentÍo - CEp EO21GOOO

l-- lerarzruHo - pR I

"Ü"-



5bpÍoaentanto: GUSTAVOAZEVED PNTO CPF: 009.268.699-06 RG: 8.682.52í-0

BrdeÍeço rspresententê: AVEMDA FR:ESIIENIE GEIULIO VARGAS 333 CASA - CENTRO - Jataizinho/PR - CEP 862í 0-000

Émeil Íe pÍo sê ntante: gustavo.az evedocofiErcia@gíÍail.com

Eanco:748- BAiISCREDI Agôncia:717- - SICRED - JatrCinhc'/FR Conte: 61062-3

Telefone representante: (43) 3259-1 000

Data de abertura:

FoÍnocedor enquadrado como mic.oêmpresa ou empresa de pequeno porte (para obteÍ os bênoílcioa da lei complementar no'123/2006).

cltdê. uôld. Pr6ço lvlárlmo Marca PÍoço UnitáÍio

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0!0

01r

012

Açô CA 50 A %" com 12 m 50.00

Aço CA 50 A 10,00 mm com 12 m 100.00

Aço CÂ 60 s 4.20 mm com 12 m 300.00

Aaamc Écozjdo duplo 1oo.o0

8áíÍâ3 da ÍeíÍo 10.00 mm 45.00

BâíÍa. dc ÍêrÍo 12.5 mm 70,00

8.íÍ.. de í€rÍo 5 mm 90.00

Caç.mbâ dê PVC psÍs carÍiolâ dê pêdíÊiro com 60lt 6,00

Cim.nlo com 50 Kg CPll E 32 350,00

ComprGssor de aÍ paía usar êm pÉtole da PinluÉ 1,00

R.!.ívelóíior 25 Lilro§, ilbtor Potânch d. no 2HP, Númêro dc polo! 2. Tcnsào 1'10V.

Fí6quênci.60 Hz, Pre§ráo d. trab.lho Máxlmâ: 1lsPsl, Mlnima 79PSl. Volumo d. ôl!o: 300m1.

Roláçáor 2ô00Ípm.

Dl{untor monoffuico dê 3o.mpéraa - tipo NEMA 20,00

Fio clótrlco .ólido 2.5 mm 4.00

Rolo corh 100 mt3

Fio.lâírco 3ólido 4,0 Ínm 4,00

Rolo com 10O mts

LevedoÉ dê âlte pírssào môvGl 1.00

com ilOTORr de no miíimo 2CV, ,l pólos PRESSÃO: ,loo libía!, VÂZÀO| 26 Umin à '15€o Uhr
PISTÔESi 3 êm aço csôono 1O/t5, í.tílcsdo com buchs c.ràmica. cvilsnalo oxidáçáo, RPM:

MOTOR: 1740 / BOMSÂ: 560. POLIÂ: 75mm. ESGI ICHO: pílto 3.2mm.

LlvadoÉ dê Âllâ Pr$aào Rôsidanciel 1,00

com Chev6 €lótíce Vêdedá contíe áeua, com gico Rlgulávêl qu6 parmlle várlea opçõe3 dc
abadum de ecordo com e nac633idada do kebalho, coíÍ Gatilho com líeve da 36gurençâ ou
pârá u3o continuo, Motor Com protator témlco no minimo 1,8 cv - 1 10 V/ 2,0 cv - 220V.
Pr..3ào dc trsbâlho: 1.300 lbí/polr / 90 ber - 110 V 1.450 lbí/pol' / 100 ber 220 V, Veáo mínime
6 l/mln / 360 l/h

P.íllâdo 38)G8 mm $lvenrzado com 6 m cofipíimênto 20.00

Pl.iír. com pdtoncie dc 580 trlt3 x t l0 volt! í.00
íolaçlo dc '16.000 RPM, ecompanha íaca dr corla, chevê T ê conjomo callbrador da íaca

Ra.pir.dor d$certávê|. (mfucer. EPI) 50.00

Roçadcira Coatá|. motor â oaaolina 2.oo

IJN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

sAco
UN

129,83

75,01

16,38

18,28

78,31

121,20

21,13

51.13

31,26

837.95

GEROAU

GERDAU

GERDAU

129,80

75,00

16,35

0,00

o,o0

124,20

0.00

0.00

31.25

0,00

0.00

0.00

778.00

6.490,00

7.500,00

4 905,00

0,00

0,00

8.69a.00

0,00

0.00

10.937.50

0,00

0,00

0.00

778,00

GÉR DAU

VOIORAN

UN

ROLO

18,51

149,58

230,0r

2.E23.53

0,00

0,00

0,00

0,00

013

014

015

ROLO

UN

UN 778 80 KARCHER K3

0.00

0t6
017

0r8
019

UN

UN

70.o7

698,43

0. 0,00

0.00

\9
O o,oo

\.I o,oo

6Pr6pcrs-Vêísâo1151

UN

UN

3.00

2.430.93

.^,

aés
01rc642@1 16 6 @

) Municlplo do Nova Santa BáÍbara ) prirE r

Pragão Pre8anclal 2312021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CIPJ: 08.688.131/0001-15 Fornecedor: GUSTAVO AZEVEDO ÊNTO Émail: azevedo.licitacao@gnrail.com

Êrdereço: Rl.lA BARAO DEANIONIM 302 - GNTRO - Jataiz inho/PR - GP86210-000 Tolofone: (43) 3259-1000 Fex: Celular: (43) 98457-

ln.crlção EBtadual: 90397gffi22 Contador: I/AURO JOSE PTEFRO JUNPR Tolêfonê contâdor: (43) 3259-1314

Loto I 001 Lore 001

N" ltom DescÍição do Produto / Serviço



Município dê Nova Santa Bárbara

Pre gão Presê ncial 2312021

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

CI,PJ: 08.688.13'l/0001-15 Fornecsdor: GUSTAVO AZEVEDO Pll.,To E-mail: azevedo.licitacao@gÍrEit.com

Erderêço: R(tA BARAO EANTONII\,IA 302 - CE},ITRO - Jataizinho/PR - CIEP86210-000 Telêfono: (43) 3259-1000 Fax: Catuta.: (43) 98457-
Inscrição Estadual: 9039785622 Contador: Í\ÁAURO JOSE HERRO JUNOR Telefonê contador: (43) 3259-.1314

)

tbpresentantê: GUSTAVO AZÉVEDO PINTO CPF: 009.268.69906 RG: 8.682.521-0

EndeÍeço reprêsontante: AVENDA FRESIENTE GEIULIO VARGAS 333 CASA - CENTRO - Jetaizinho/FR - CÉP86210-000

Émail representante: gustavo.azevedocoíErch@grnail.com

B.nco: 748 - BAI{S|C|GD| Agãncia: 717- - SICRED - Jâtaizinho/PR Conte: 61062-3

Têlefonê repr€sêntantê: (43) 3259iOOO

[hta de abertura:

Fornecedor ênquadrado como microempresa ou empresa de psqueno po.te (para obter os berericios da lei complemêntar no í2312006),

l{'ltem Os3cÍlçào do PÍodulo / SeÍvlço Prsço rrárlmo MaÍca Proço uni!ário PÍoço Totat

o20

021

o22

o23

o24

025

110.2 cilindradas, Polênciâ '1.6 / 2.2 KWcv com íoieçào !ênta 2.800 RPM ê mâxime 12 300

RPM. íeíràmcnta dê corl!: Láminâ ou Íio da nylon

Tempa dê concrato íadond. psr. ío.t. co,n I , 50 m 6.00

Telhâ ondulsdá comeiÉ íibaocimênto dc 6 mm 15 graus - 1,10x2,4rt cm 30,00

Têlhâ ondulâdâ d. íibrocimênto 6 mm í.í0 x 1,83 m 30,00

Têlha onduleda d. íibílcmênto 6 mm d. 3.66 x 1.10 m 30.00

rrdo C.rámico 6 íuros com 10% m.io, 10x15x20 cm coníoÍme norma dâ AB !7.m0,00

I]nta esm.lt. 225 ml coí â d.íinir 6.00

TINTÂ ÉSUALÍE 2.25 ML

Toriêira Automálica Scnsor da Píoximidadê 10.00

Eivolt ou com palhe! AAi Bica Fixa Alta - Píúa3áo dô íuncbnamênlo dâ loín.ire: BÀ)(A ô ÂLTA
pí€3sào: Coírcxloi X potcgadai iiataíol: Látáo Cíomedo do Ale Rdiltancia a CoíÍo3ào.

Tomêirâ 6m áço inox 16 cm, jaio p.r. b.b.douro indullriâl % pol6ged.. 10,00

Tubo d. coÍrcrâto 0.30m r 1,00 ponte . bol3. 20,00

Íubo dc concíúo 0,40m x í.00 com poÍÍ. . bolsa 30,00

Íubo dê concíúo !Ímedo cofi diâmatío dr I mctro 20.00

ê coínpíimênto da 1 matío (ponla a bolaa)

Tubo dê conêíÊto 3implês com diámotío dc 0,60 X 1,00m d. compílm.nto 45,00

UN

UN

UN

UN

UN

159,95

56,53

55.77

85,5r

0,56
12,90

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0.00

0.00

0,00

026 UN 484,36 0.00

0,00

o27

o2a

029

030

UN

UN

UN

UN

52.13

3.t,03

41,63

423,33

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

031

Validade da proposta: 60 dias

Prazo dê entregar 5 dias

UN 77.59

VO AZEVEDO RNTO

PREÇO TOTA OO LOIE :

IOT'L OA PROPOSÍÂ:

39.30a,50

39.30a,50

5ii5s.ose.re uoool-1
56-22

CUSTAVO AZEYEDO PINTO

6Pro@stã - Vqs& 1151

CNPJ: 08.688 131/0001-15

L
01/62021 1ô05 @

Rus 8arão de Anlonlnâ, 302
c.nho - cEP 86210.000

JATAIZINHO - PR

I\9e
oo

Lote : 0Ol Lot€ 001

Qtde. Unld.

!§rrP.,
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Emitida
Válida a

zLa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA
UNIÃO

Nome: GUSTAVO AZEVEDO PINTO
CNPJ: 08.688.í 31/0001 -15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrâr e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.2'12, de 24 de iulho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veíiÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <hftp://www.pgÍn.gov.bÊ.

Certidáo e mente com bâse na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
ia 2210212021 <hora e data de Brasília>

Código
'certidão: 2647.A860.85F1.C668

Qualquer êmenda invalidará este documento.

ag
4.34:26
1t08t2021
ontrole
ura

lofl

.t*
22tt)2/2021 llti5

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnt...



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 02423678740

Certidão fomecida para o CNPJ/MF:
Nome: GUSTAVO AZEVEDO PINTO

,1atu

1/000í -í 5

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

,y

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

Válida a 021 -F rnecimento Gratu ito

A autenticidâde desta certidão deverá ser conÍirmada via lntemet
www.fazenda. pr. gov.br

Enitib ia htontêt Pluiicâ t27n5rzt21 1 4: 1 1 : 1 a)

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

2tL

"Ü--
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PREFEITURA IIUNICIPAL DE JÃTAIZINHO
DrvrsÃo DE TRIBUTAÇÃO

NEGATTVA
N" 56-l / 2021

I\1I'ORTANTE:

I. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MLTNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERIO DIDO NESTA CERTIDÃO.

ENTE IDÀO TEM VALTDADE2.

ll/06/2021, sE

CNAE / ATIVIDADES
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de

uinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas

otrizes não-elétricas. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a
arejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas,

omércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e

segurança do trabalho. Comércio atacadista de tintas. vernizes e similares, Comércio varejista de lubrificantes,
omércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista

ferragens e t'erramentas, Comércio vâÍejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de medicamentos
eterinários, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio va§ista de calçados, Comércio
arejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista

450 9039785622

INSCRIÇ O ESTADUALINSCRIÇ o
MUNICIPAL

REYE:rDO OS ARQL IVOS E RECISTROS, CERTtFtCAIT'IOS QUE
PÚBLICA MUNICIPAL RELATIvo A TRIBIIToS MUNIcIPAIS Do CADASTRo MoBILTÁRIo E IMoBILIÁRIo DA
E}IPRESA MENCIONADA ABAIXO.

FINALIDADE: COMPROVAÇÃO REGULARIDADE FISCAL

Jôtaizinho, 27 de Abril de 2O21

08.688.131i000r-ls

IIINTE NADA DEVE A FAZENDA

CNPJ/CPF

CODIGO Df, AUTENTICAÇAO:
ZTMJTS2QESM24XH2BUR

REQUERENTE: GUSTAVO AZEVEDO PINTO

RAZAO SOCIAL: GUSTAYO AZEVEDO PINTO

ALVARA

RUA BARAO DE ANTONINA. 0 - CASA - CENTRO CEP: 86210000 Jataizinho - PR

ENDEREÇO

?o\'"

RASURAS E NO ORIGINAL.

2405

"W
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15t0512021 Consulta Regularidade do Empregador
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lmprimir

Gá^Í,XA
cAtx.a, ECoNôMrcA FEoERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.688. r31/ooo1- 15

RAzão Socia!:GUSTAVO AZEVEDO PINTO

Endereço: R BARAO DE ANÍONINA 302 / CENTRO / IATAIZINHO / PR / 86210-OO0

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificôda encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não
quaisquer débitos referentes

servirá de prova contra cobrança de
ulções e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações

YalidadetT5lO4/2O?1

Certificação Número: 2 t324333287095

Informação obtida em l5lO5/2O2L 08:17:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a veriflcação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

o FGTS.

8/2O2L1

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacíf/pages,fconsultaEmpÍegado.jsf --tI*- 1t1

6hd
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Nú[GRoDE rNScRçÁo
08.688.í31/000í-r5
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OATA OE AEERÍURA
08103/2007

215
u4.r

w

GUSTAVO AZEVEDO PINTO

,iTULo Do EsÍaaErEcrMENrg (NoME DE FÂNTÀsrA)

AZEVEOO COMERCiAL EPP

ENTE FEoERATI\o RESPoNSÁvEt {EFR}

ATIVA

CÁDÂ§TRAIsl

côor@ E oEScRtÇÁo DA arMoÁoE EcoNôircA pRrNc rpÂL

47.89{-99 - Cgmércio vaÍsjlsta de outros produtos nãg especiÍicados anteriormento

cóorco E oEScRçÂo DÁs anvo,aDEs sacLrN
47.444.05 - Comércio vareiigta de mate.iais de construção não espsciÍlcados anteriormente
46.23-í{9 - Comércio atacadista de alimentos pa.a animais
47.71-7.04 - Cgmércio vaÍgiista de msdicamentos vqteÍinários
47.ilil{{í - Comércio vareiista de ferragens e Íer.amentas
47.894{5 - Comércio varejista de produtos saneantss domissanitários
i15.30-7-03 - Comércio a varoio de poças e acessórios novos paÍa v9ículos autgmotorgs
47.81.4{)0 - Comércio vârêiista dê ãÍtlgos do vestuário e acsssóÍios
,17,32.6.00 - Comórclo varejista de lubrificantes
47.42-3{0 - Comérçio vareiista de material elótrico
47.'14{.03 - Comêrclo vareiista ds materiais hidÉulicos
47.E9.O{2 - Comérqio varêiista de phntas o lores natu.âis
47.41-5.00 - Comércio va.eiista dê tintas e materiais para pintura
47.82-2{1 - Comércio vaÍeiista de calçados
45.30-7.05 . Comércio a varelo de pneumáticos ê câmarasio.aÍ
45.41-2{6 . Comércio a vaÍeio dê peças e acessóÍios novos paía motocicletas e motonetas
46.795{í - Comércig alacadista de tintas, veÍnizes I similares
,15.42.7{12 . Comércio atacadbtâ ds Íoupas e acessôdos para uso pÍofissionale ds 3sgurança do trabalho
33.í+741 - Manutgnção ê rgparaçãg dê máquims motrizos não-êléÍicas
33.14.7-10 - Manutenção e ,sparaçáo de máquinas o equipamentos para uso goral nào sspeciÍicados anteriormente
46.86-9{2 - Comércio atacadista de embalagens

cóDGo E oEscRrÇÀo DA NAÍUREzAJURiDTCA

213-5 - Empresário (lndividual)

LOGRADQURQ

R BARAO DE ANTONINA

CEP

86.2í0{00
AARRODISTRÍIO
CENTRO

MUNtCIPtO

JAÍAIZNHO PR

NÚMERO

302
COMPLEMÉNTO

ENoE REÇo ELEÍRÔNrco
piero@onda.com.bÍ

ÍE!EFONE

143) 3259-1314

DATA DA srÍuÂçÁo cÁDrsÍRA
0u0u2007

srÍurçioEsPÊctA DATADASTÍurçÃo ESPEctÁr

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 26/06/2020 às 17:14i42 (dala e hora de BÍasília).

I of 2

Página:'ll2

26t0612020 t7:15

htlp://servicos,receita.fazenda.gov.brlservicos/cnpjreva./Cnpjreva_Co...
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúrvrERo DE rNscRrÇÀo

08.688.13í/000't-í5
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRIçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

08r03/2007

216lAl

w

GUSTAVO AZEVEDO PINÍO

cóotco E oEscRçio oÁs aÍrvoÁDES Eco.rôincÁs sEcuN
68.'10-2{'l . Compra e venda de imóveís p.óprio6

côorcp E DEscRrçio oa NATUREzA JURiorcA
2í3§ - Empresário (lndividual)

LOGRADOURO

R BARÂO DE ANTONINA
NúrÉRo
302

86.210{00
EARROOISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

JATAIZINHO PR

ENoEREÇo ELErRôNrco
pierÍo@onda,com.bÍ

COi'PTEMENÍO

TELEFONE

(43) 32s9í314

EIITE FEOERÂII\lo RESPONSA\E! (EFR)

srruÁç,Ão caD^srRA
ATIVA

OATA DA S

08/03/2007

ioIl\o oE srÍuÁçIo c^DÀsÍRAr

stru^çIo ESPECA o^ra oA srruÀçro ESPEctÀr-

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

,.\Emitido no dia 26/06/2020 às 17 i'14:42 (dala e hora de Brasília). Págtna.212

2of2 2610612020 17:15"1à-
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IiJDiCtÀRTO
DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRJABÀLHISTAS

NOME: GUSTAVO AZEVEDO PINTO (MATRIZ E FILIÀIS)
CNPIT: 08. 688. 131/0001"-15
Certidão
Expediçã
VaI idade
de sua e

n 20
o

Certif ica-se que GIrsTÀvo ÀzEvaDo pr!úTo (ttÀTRrz E FrÍ.rÀrs) , j.nscrit.o (a)
no CNP.f sob o n" 08.688.131/0001-15, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Cert.idão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n" 1,2.440, de 7 de julho de 201"1-. e
na Resolução Administrativa n" f470/ZOLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,
Os dados const.antes desta Certidão são de re sponsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão at.ualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLâ a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os. agêneias ou f il j-ais.
A aceitação desEa certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htt.p: / /www. tsts. jus.br) .

Certsidão emitida gratsuitamenEe.

rNFORlrÀçÃO TMPORTÀ!{TE

Do Banco Nacional de Devedores TrabaLhistas consEam os dados
necessários à idenEificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estsabelecidas em senEença condenatória E.ransitada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a cusLas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei, ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

oL / 2021
5/o'i/2021,

edição.

'7 27
às L5 :79 t 22
180 (cenEo e oitenLa) dias, contados da data

"W
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AZEVEDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO

C.N.P.J.: 08.688.í3í / 000í - í5 l.E.: 903.97656 - 22

Rua: BaÍão de Antonina, 302 - CEP: 86210 - 000 - Jataizinho / PR

Fone: (43) 3259-1000 / 3259-í/131

E-mail: azevedo.licltaceo@qmeil.com

A empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, inscrita no CNPJ sob no 08.688.131/0001-15, por intermédio

de seu representante legal o(a) S(a). GUSTAVO AZEVEDO PINTO, portador (a) da Carteira de

ldentidade no 8.682.521-0 SSP-PR e do CPF no 009.268.699-06, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de

27 de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze

anos, na condição de aprendiz.

--&* A-JD*7 CúStrFAzEVEDo PrNro
CNPJ: 08.688.1 31/0001 -1 5
RG: 8.682.521-0 SSP-PR

cPF: 009.268.699-06
EMPRESÁRIO

::-i§U#áq?P*''
, ^f.fir:.943;,6;,.
!_ JATATZTNHO _ pR

ANEXO VII

oecuRlçÃo euANTo Ao cuMpRrMENTo AS NoRMAS RELATTvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXilt OA CF)

PÍegão Presencial No 231202í - SRP

Prezados Senhores:

Jataizinho-PR,02 de Junho de2021 .

A[,b qxf

,W
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GUSTAVO AZEVEDO PINTO

C.N.P.J.: 08.688.í 3í /0001-í5 l.E.: 903.97856 - 22

Rua: BaÉo de Antonina,302 - CEP: 86210 - 000 -Jataizinho, PR

Fone: (43) 3259-1000 / 3259-í43í

E-mail: azevedo.licitacao@gmail.com

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 2312021 - SRP

A empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO estabelecida na Rua Barão de Antonina, no302 - Centro, na

Cidade de Jataizinho/PR, inscrita no CNPJ sob no08.688.13í1000í-15, Declaro, sob pena da lei, que

na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No

2312021 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não Íomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Jataizinho-PR, 02 de Junho de2O21

--3à- á-zP*-
CUSTAVÓ AZEVEDO PINTO

CNPJ: 08.688.1 3'l/0001 -1 5
RG: 8.682.521-0 SSP-PR

CPF: 009.268.699-06
EMPRESÁRIO :Je.oge.rg1/ooo1-15i

90397856-22
GUSTAVO AZEVEDO PTNTO

Rua BâÍão do tuitonlna, 302
ccírto - cEP 88210.000

| .llrarzrr-rxo - pR

a

^X§9YçP 
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GUSTAVO AZEVEDO PINTO

C.N.P.J.: 08.688.í3í / 0001 - 15 l.É.: 903.97856 - 22

Rua: Barão de Antonina, 302 - CEP: 862í0 - 000 - Jataizinho , PR

Fone: (43) 3259-í000 / 32591431

E-mail: azevedo.licitacao@gmail.com

ANEXO IX

DECLARAçÂO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial N'23/2021 - SRP

A empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, estabelecida na Rua Barão de Antonina, no302 - Centro, na

Cidade de Jataizinho-PR, inscrita no CNPJ sob no 08.688.13'1/0001-15, Declaramos, na qualidade de

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na

modalidade Pregão Presencial No 2312021 - SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato

superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Jataizinho-PR, 02 de Junho de2O21

GUST AZEVEDO PINTO
CNPJ : 08.688.1 3'l/0001 -'t 5
RG: 8.682.521-0 SSP-PR

CPF: 009.268.699-06
EMPRESÁRIO

;J8.688.13í/0001-
90397856-22

CUSTIIVO AZEVEDO PINTO

R/a 8aÍão do turtonha, 302
Coírto - CEP 88210-000

- JAÍAIZINHO _ PRI

1B
A-*

$$
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AZEVEDO

GUSTAVO AZEVEDO PINTO

C.N.P.J.: 08.688.í31 / 000'l - í5 l.E.: 903.97856 - 22

Rua: Barão de Antonina, 302 - CEP: 862í0 - 000 - Jataizinho / PR

Fone: (43) 3259-í000 / 3259-143í

E-mail: azevedo.licitacao@gmail.com

ANEXO XI

DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presencial No 23/202í - SRP

A ..,mpresa GUSIAVO AZEVEDO PINTO, inscrita no CNPJ sob o no 08.688.í3110001-15, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) GUSTAVO AZEVEDO PINTO, portador (a) da

Carteira de ldentidade no 8.682.521-0 SSP-PR e do CPF no 009.268.699-06, DECLARA, para efeito

de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 2312021, da Prefeitura 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 Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal

de Nova Santa Bárbara.

Jataizinho-PR, 02 de Junho de 2021 .

Px
GUS O AZEVEDO PINTO

CNPJ: 08.688.'l 31/0001 -í 5
RG: 8.682.52'l-0 SSP-PR

CPF: 009.268.699-06
EMPRESÁRIO ,J8

GUS

g8gJ,gJgegt-,8
TAYO AZEVEDO PINTO

, Y;*#.t4gh"drT.
':_ JArA'ZtNgg _ PR I
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qH19^..
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l--slatl r-. do Parattti

CNP.I r(.l l-.1 i 0-ll 000l-5-1

João Bafhta Fidelis ' -

.l oà(PlinÍifltlFfdtlhcon+-
Fd6ri. 0óll2@ I

[ )irctor Jo [)cpurtuntcnl,' (i.' ( i,tllf\rrs

PRETEMJRÂ DT

CONFE

A\.I)rc\ (i.ffi

.\'tll§'[.,.lx) l)t. ( \P.{( Il).\l)1..'l'E( \.-l(.\
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Á.r, ,',r, )\ f ,r : (,\ .icr rrlt,s lln. ! ,, .: jr,iir!\..

(;USTAVO AZEVIIIX) Pt\ l(t.4,,r:r i-iir :rlr -;.i..r1. .lataiu inli,., l'll. rr.r l'i ,. rl \l{ \r ) i)l
AN'I'ONINA. j02 - CI:l': li()l'l r)(t(1 li \!RRO: ( I \ lR(). inscrit.r ir,, { \..1'.1 \\)h l
Otl.688.lll/0001-15. loi venc((l()rA tit prcgiio .el(ijr.L. (l' l' I5l0l() .\l'ii' r)(rl l0lí)) a

aquisiçào dc materiais dc etrrrrirrrr:-rl.,.r eLrrrllrilrii, lr-. r.,.urrcrrto c()nr ()s i)ri1./,'. . n().1Llt di/
rcspeito à qualidadc. sendo eluc ili.i(iir errr-.\li: quu .itr.ti., ,,,. .r rcleriJlr inlIrc\.r

, .o/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO
Estado do Paraná

cNPJ - 76.245.042/000r -s4

,/
4/rsreruos para os devidos fins que a empresa

GUSTAVO AZEVEDO PINTO, {om sede na cidade Jataizinho/PR, na Rua BARAO DE
ANTONINA, 302 - CEP: 86210000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob n'.
08.688.131/0001-15, foi vencedora de pregão referente a aquisição de materiais elétricos(P,rP

54/2019 - ARP 159/2019) cumprindo rigorosamente com os pmzos e no quc diz- respeiro à
qualidade, sendo que nada consta que desabone a referida empresa

I 8 dc Maio de 2021

João BatBtr.tr.idelis
Diretor do Depaíamcnto de Compras

PiETTTTURÁ DE

CONFER

Ass.

Av. Pres. Getúlio Vargas, 494 - Cep 8ó.210-000 - Fone (43)3259-1316 - Jataizinho-Pr

ATES'T'ADO DE CAPACIDADE TÉC'NICA

,Y a§t'/
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N" I E N" 2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N" Xn02I - PROCESSO ÁDMINISTRATIVO N.o
37/2021

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

no 2, contendo a proposta e a documentação, em atendimento

ao edital de Pregão Presencial n' 2312021 - (PMNSB) -
Registro de preços para eventual aquisição de materiais
elétricos, de construção e outros, para manutenção das

secretarias municipais.

Aos 02 (dois) dias do mês de juúo do ano de dois mil e vinte e um, as quatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,
Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência da

Pregoeira Sra. Polliny Simere Sotto, RG n'9.257.282-0 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. Patícia de Souza dos Anjos
Siqueira, RG n" 12.753.105-6 SSP,ryR, designadas pela Portaria n" 023/2021, para proceder a

abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na execução

do objeto do Pregão Presencial n" 2312021 - destinado ao registro de preços para eventual

aquisição de materiais elétricos, de construção e outros, para manutenção das secretarias

municipais. Aberta a sessão, a pregoeira informou que protocolou os envelopes no I e no 2 a

seguinte empresa: GUSTAVO AZEVEDO PINTO, CNPJ no 08.688.131/0001-15, representada

pelo Sr. Gustavo Azevedo Pinto, RG n' 86825210 SSP/PR. A pregoeira resolveu dar continuidade

ao pregão solicitando que o representante da empresa presente apresentasse os documentos para

credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, a pregoeira iniciou a

sessão com a análise do envelope contendo a proposta de preços. A Pregoeira convidou o

representante da licitante à negociação direta, visando à obtenção da oÍêrta mais vantajosa para a

administração. Os preços finais obtidos foram os constantes no relatório anexo. Em seguida,

procedeu-se à análise dos documentos da empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, CNPJ no

08.688.13i/0001-15, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma

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

Pregoeira, o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos.

Decorrido o prúo, sem manifestação de intenção de interpor recurso, a Pregoeira declara

vencedora à empresa habilitada. A Pregoeira informou ainda que no prazo de 01 (um) dia útil
contado do encerramento da sessão, a licitante declarada vencedora deverá apresentar sua proposla

devidamente ajustada ao último lance. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para

decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da

Silva, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pela pregoeira e

membros da equipe de apoio e demais presentes que assim desejaram.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222 - e(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-ínail: licitacao(Ansb.pí.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁNA

Pollinv ere Sotto
Pregoeira

Rosemeire iz da Silva
Equipe de apoio

?*fr* Às s Âsb À S,qr,§^xÀ-
Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Equipe de apoio

u o o

da empiesa Gustavo Azevedo Pinto

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222 - A(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 9i.561 080/0001-60

E-mail: Iqi!êça9íAlqbjtgqLDÍ Nova Santa Bárbara - Paraná
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fíunicípio de Nova Santa Bárbara -20i )

Cla ssificação por Fornecedor

Prcgáo 2312021

t

Itm Produio/S.Blço UN Prê9o Unitário Ít€ço Totát Sêl

001 7S5 Áço CA 50 a %" côÍn 12 m UN 50,00 Clêlific$ GEROAU

@ 5018 A(pcA50Ar0,@mmcdn12m UN 1@,O Clásiícdo GEROru

@ 256 ÂçocA@â420Íímc..nl2m UN 3@,00 Cl6sifce GERDAU

G 1e,54 Brrâ! dê íÍrc 12,5 íIm UN 70,00 Clasifrce GERoAU

@ 5@5 CiftrÍocínsolQ CPIIE 32 SA 3@,00 Classifr€S VOTORAN

015 7412 L3\€cloía d€ ALE Prêô§áo R6i&ÍEial - UN 1,@ Cl63if.3.lo I(ARCHER K3

V/20cv-220V,Prê3á&.htíúdhol.Ollí/pd'/5ba-l10v145olbí/pd:/100bú220V,Vâ:áominiÍÍlâ6lhiô/@l/h.

6475,@ *

7470co I
4.S5 @ *

6.6&,00 *

10.907,50 *

750,CO *

129.9

7470

16,35

124,@

31 25

250,@

VALOR TOTAL: 39 217 S)

02/o:ll2021i6*!l 03Em tidopo.:Elam C.istiE lúr{<, na \€ísáo 55?7 g

g
*{

CNPJ: m6a&í3írmí-15 TêlêÍôhê: a3 32591m) Sráiús: Cle§líicJô 39 217,5O
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Município de Nova Santa Bárbara - 2021
ClasiícaÉo por lote/itens desêrto

Ptegáo 23/2021

Itm Ol2

l!ãí (í8:
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t@
1659

2An

7t89

25a5

2!aa2

2,99

7.l4

5{'93

7137

Stot

lqt,
ü
2456

89
4A
t65t

l$,1

8&'l

@
9!
$29

tdE

úâ

Errr d.íãE ,0,@ Ím

C{aínb. d. Ítt pn rnob d. ,tdÍú! com aO i
Cohpller dê ú prr u.rãn pHoh de Phtúà

Old unlor ííonoÍásico d. n rplB - rho í{Etl^
Fr, .aedc. ró[do a68m
tb .lâÍlco ómo 4orm
L.vdon d. {. pít-ao ,rúvd
M[.do !8x5 dr g.lv-tsdo com 6 m compíÍràrio

PLlr. com potãrêi. rt. 6ü, rtlr r 1lO volt.
R..pEo. dc.c-tav.l, (ínrcr. Êâ)

Ro9d.h Cora, mtor . 0rol
Tmp. d. co.cÍlto ülonú pi. Ío... @m 1,50.n

T.lhr o.duld. @iarlÍlbíocür|rúo d. ô írm lt eãI. , t,lotz,{on
Tdh. o.dut-. dê ÍbÍocünrrto 6 mm t.to r lta .n

T.ltr ondúlr.l. d. Íbíodmãrto I mm dê 3.66 , t.10 m

Tl|olo C.Ílnico 6rudcom lota !irr,i6s@ on.odorm noÍlnl d. Áa

Itrt. síI. 225 ít cor. d.Íh,
Íofi.|Í. anofrrk Sàror d. Êorini.l.d.

Tom.t .ínehor1ô.nltrop-.bê.doúíoríduaíE)tpoLg.d..
Íobo d. concrllo 0,1ün r í.(! Doítr . bok

Túbo dê con.rdo o.acn r t,@ com ponta . boh.
Íobo d. co.@to rÍnÍo com dllnáo d. I mtío
Tobo d.côÍ.'iao !&rpk com iritnào d!o,@x t,llh rl..oírpúnÉrto

DESERTO

O€SERTO

OESERTO

oÉsÊRTo
OESERTO
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DESERIO
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OÊ§ERÍO
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OESERIO
OESÉRÍO
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OES€RTO
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OESERIO
OESERTO

Qló ilc (Es6r6 : @5

Enitópar ElãÉ Círsüíiâ lú& rB \ssà 5647 o a»:dxr11a3a03
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

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

do Paraná, comunica que no dia 02 de junho de 2021, às 14h00min, no prédio da Prefeitura

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

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento das propostas

apresentadas na licitação modalidade Pregão Presencial no 2312021, destinada ao rêgistro de

preços para eventual aquisiçáo de materiais elétricos, de construção e outros, para manutenção

das secretarias municipais.

Protocolou os envelopes n'1e n" 2, a sêguinte empresa: GUSTAVO

AZEVEDO PINTO, CNPJ n' 08.688.131/000í-15.

Após abertura do envelope de proposta, negociaçâo e análise dos documentos

de habilitaçáo, a pregoeira declarou como vencedora a empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO,

CNPJ n'08.688.131i0001-15, num valor total de R$ 39.2í7,50 (trinta e nove mil, duzentos e

dezessete reais e cinquenta centavos).

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 a empresa

habilitada não está declarada inidônea para participar de certames licitatórios, conforme

comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 0210612021.

./\
adj -/.)./tí,{,/J--

Simere Sotto
Pregoeira

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. E 43. 326ó.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4

Pollíny

Paraná-E-E-mails- nsb v.br - rr u rv.nsb.pr.uov.br

estaoo oo penaNÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 2312021


