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REFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PRDGÃO PRESENCIÁL N.31/2019 - SRP

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto (08) do ano de dois

mil e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçào Pregâo Presencial n." 3L l2Ol9, destinado ao registro de preços

para eventual contrataçáo de empresa para prestação de serviços de

oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, a favor das empre,sas que apresentaram menores propostas, sendo

elas: PAULO ROBERTO MOREIRÂ, CNPJ n" 11.214.84010001-73, num

valor total de R$ 65.472,O0 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e

dois reais) e IMPACTO - EIR"ELI, CNPJ n' 05.306.560/000l-92, num valor

total de R$ 31.44O,OO (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais).

Dar ciência aos interessados, observados as.prescrições

legais pertinentes.
\

Kondo
Municipal

Rua Walliedo Binencourt de Momes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails Iicitacaot?nsb-or-sov.br - wwrv.ns br
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Aos 06 (seis) diâs do mês de agosto (08) do ano de dois e dezenove (201 em meu Gabinete, eu EÍic Koodo, Píeíeito Municipal, no uso de minhas alribuições

legais. HOMOLOGO o pÍocedimento da Ucitação PÍêgão PÍesencial n.ô 312019, desünado ao regislÍo de preços pal.a eventual contatação de empresa pa.a p.estação de

seíviços de ofcineiros no Espaço Coovúer - SeÍviço de Convivêocia e FoÍtalecimenlo de Vinculos, a lavor das empresas que apresentaÍam menores propostâs, sendo elas:

PAULo ROBERTo MOREIRÂ, CNPJ n" 1 1.2'14.840/0001-73, num valor total dê Rt 65.472,00 (sessenta e cinco mil, quatro@nlos e setenta e dois rêais) e IMPACTo .
ElRELl, CNPJ n' 05.306.560/0001 -92, num valor totalde Rl 31.440,00 (trinta e um mil, qualÍocentos e quarenta rêai§).

Dar ciência aos inleressados, observados as prescriçôes legais perti0êntes.

PRESENCIALNO 3112019. SRP

DE E

ptsPENsÁ DE LTC|TACAO N" 2112019

Nova Sanla BáÍbâra PR. 06i08/2019

E c Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

De acordo com o pro(€dimento administÍativo instaurado pelo Município de Nova Santa Báíbara, objeto do protocolo n" 58/2019, íeÍerente ao processo de

dispensa de riciraÉo, parâ AQUrslçÂo DE MAÍERtAts PRÂ PREVENçÃO DE rNCÊNDIO, SANITÁR|OS tNFAr'rTrS E ASSENTOS PARA VASOS SANrIÁR|OS PARA O

CMEI MASSUCO KONDo, confoÍme solicilaÉo feita pela SecrelaÍia de Educaçáo. Esporle e CulluÍa, e sendo atendidas as normas legais peÍtinentes e na Íorma do inciso

ll, do art.24, da Lei 8666/93 e posterioíes alteíaçoes, caracleíza-se a refeÍida dispensa de licilação.

Nova Santa 8árbara PR.06/08/2019

Eric Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

ll- Atos do Podêr Lêgislativo

Náo há publica@s para a presenle data

lll- Publicidade

Náo há publicaçôes para a p.esenle data

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua: Wallredo Eiltencoun de Moíaes n'222 - CênlÍo

Fonê/Fax: (43) 3266€100
Efl ail: diaíiooÍicia@nsb.pr.gov.bÍ

píÍnsb@nsb.pr.qov.bÍ

oNnglo assinado po. C€ítficado DrgiLal - Nova Sanla
&iÍbara Prêl€it a MJniriÉ: 955ô1080000160-^c sER^s -
Sua aúonlodâ(b ó Sd.ndda d8rb q@ vÉq.litado .tÍdà .ÍÔ

ine.@

Eric Kondo
PÍeleito Municipal

De acordo com o pÍocedimento adminislraiivo instâurâdo pelo Município de Nova Sanla Báíbaía, objeto do protomlo n" 57,20í9, referente ao p.ocesso de

di§pnsa de licitação, paÍa coNTRÂTAçÁo DE sERVtços DE SERRAI-HER|A E OE TNSTALAçÃO DE TUBULAçÃO OE GÁS Oe COalUl plm O CUE| ASSUCO

KoI{DO, coníoÍme solicilaçá) Íeita pela SecÍetaria de EducaÉo. Espoíle e Cultura, e sendo atendidas as noímas legais peíinenles e na forma do inciso ll, do art. 24, da Lei

866683 e posteÍiores alteíâíoes, caracleÍiza-se a refenda dispensa de licitaçao
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ATA DE REG|STRo DE PREÇO N.0 89/2019 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂo PRESENCIAL N" 3í/20í9 - PMNSB

o MUNICíP|o DE NOVA SANm aÁnenRA, com personalidade .luridica de direito público intemo, inscÍita no
CNPJ sob n0 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, cEP - 86250-000, representada neste ato por seu prefeito, sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no cPF sob. o no 018.008.9s9-s0, doravante denominado órgão
GerenciadoÍ, em conformidade com âs Leis N' 10.520/02, N'8.666 dê 21t06193 e suas alteraFes posleriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiÍicaçáo das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 31/2019 - SRP, homologada pelo PreÍeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros
no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conÍorme especiÍicado, oferecido
pela empresa IMPACTO - ElRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 05.306.560/0001-

92, com endereço à Avenida Presidente cetúlio Vargas, 61 Sala 1 - CEP: 86730000 - Baino: Cenko,
Astorga/PR, nêste ato representada pelo Sr. Lourival Macedo, inscrito no CPF sob n0.916.388.529-87, RG n"
6184690-5, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi classificada, observada as

especifica@es, os preços, os quantitalivos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçoes abaixo

estabelecidâs:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para evenlual contratâção de empresa para

píestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 3í/2019 - PMNSB,

independentemente de transcriçã0. O Órgão Gerenciador não se obriga â contratar os serviços relacionados dos

licitanles vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até Íealizar licitação especííca para

contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registo terá

preferência, nos têrmos do art. 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reaflrmada no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

cúUSULA SEGUNDA - ESPEcIFIcAÇÃo Do oBJETo E PREÇoS REGISTRADOS

ITENS

Lote

I

Item Código

do

produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Merca do
produto

Unidade
de
medida

Quantidade Prêço

unitário

Lote

001

1 8038 Oflcina Artesanato. Formação

necessária - Curso de AÍtesanato em

geral, com certiÍicado de curso em

artesanatos, com carga horária de 12

horas semanais

lmpacto 12,00 700,00 8.400,00

Lote

001

3 8045 Oficina de auto maquiagem. Formação

necessána - Curso de auto maquiagem

e sobrancelhas. Carga horária de 4

horas semanais.

lmpacto 12,00 620,00 7.440,00

Lote

001

4 8036 OÍicina de Esporte DanÇa e teatro.

Formação necessária - Curso de

Educação Fisica, carga horária de 08

horas sêmanais

lmpacto MESES 12,00 1.300,00 15.600,00

TOTAL 3't.440,00

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. I 43. 3266.8100, E4 - 86.250-000 vlNova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mai I - I ic itacaoírrnsb. pr.Írov.br - www.nsb I br
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cuúsur-l tencerm . oe vtcÊrucn
0 prâzo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh

As despesas decorrentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotaçâo orçamentária:

c USULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Rêgistro dê Preços terá validade de 12 (doze) mêsêst a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Admrnishação Pública e satisfazêndo os

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

validade desta Ata de Regisko de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a

mntratar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de PÍeços,

podendo fazêlo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas beneflciárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditÓrio e a ampla deÍesa.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Regisko de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não reslarem fomecedores registrados;

- pelo 0rgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ala, por intermédio de processo adminiskativo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de Íoç
maior;

- o seu preço registrado se lomar, comprovadamenle, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do objeto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamenlo dos

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

aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razÔes do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o pÍeço registrado, na hipólese deste se tornar superior àqueles pralicados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçâo técnica exigida no processo licitatório;

- poÍ razôes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumpÍiÍ as obrigaçoes decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
2

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes no 222. Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
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I

DOTAÇÕES Euncional programática

I'
Conta da
despesa

Fonte de
recurso

Natureza da despesa

Do Exercício3290 los.ooz.oa.z++.0+oo.zosa 0 3.3.90.39.00.00

705 3.3.90.39.00.00 Do Exercício3300 loo.ooz.oa.za+.0+oo.zo:s
3310 IOS.OOZ.Oa.Zaa.OaOO.ZOee 725 3.3.90.39.00.00

3320 IOS.OOZ.OA.Z+a.O+OO.ZoSS 727 3.3.90.39.00.00

Do Exercício3321 los ooz.oa zaa.o+oo zo:: 729 3.3.90.39.00.00

3330 lOS.OOZ.Oe.Zaa.OaOO.ZOS: 741 3.3.90.39.00.00

3331 IOS.OOZ.O8.Z++.0+OO.ZOeS 750 3,3.90.39.00.00

3332 IOS.OOZ.OA,Z++.0+OO.ZO3a 751 3.3.90.39.00.00

359'r IOS.OO+.OO,Z+r.O+ZO.ZOaO 747 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr. - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. v.br

lDo ExeÍcício

lDo Exercicio

lDo Exercicio

luo Exercrcro

lDo Exercicio
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Atâ de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecuÉo total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

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

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondêncra com aviso de recebimento, juntandGse o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preÇos.

cúusulA sÉTrMA - DAS oBRrcAÇôEs DA BENEFtctÁRn oa atl
A Adjudicatária obrigaÊse-á a:

Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de Referência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicilado pelo Órgâo Gerenciador, responsabil2ando,se

inteiramente pela execução inadequada. Manter-se regular (documentação obígatôria não poderá estar vencida)

na data do seu efetivo pagamento.

cúusuLA orTAvA - DAS oBRrcAçôes oo uuHrcÍpro
Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessáno, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços, apÍesentado pela licitanle

vencedora;

- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as onentações passadas pelo Orgão

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

GúUSULA NoNA - DA AUToRIzAÇÃo PARA ExEcUÇÃo DoS SERVIçoS E EMESÃO DAS

AUTORIZAÇOES DE EXECUçÂO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a caso, pelo Ôrgão

Gerenciador. A emlssão das autorizaçôes de fomecimento, sua retificaçâo ou cancelamênto, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cúusULA DÉOMA - DO PRAZO DE EXECUçÃO

0 prazo para inicio da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da autorização emitida pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

0s serviços deverão serem prestâdos no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos.

CúUSULA OÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

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

certidão expedida conjuntamente pela Secretarla da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoÍia€eral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às conlribuições sociais previstas nas alíneas
,'a,,, ,,b,,e ,'c" 

do parágrafo único do artigo '11 da Lei Federal n." 8.21211991, às contnbuiçoes instituidas a titulo de

substituição, e às contribuiçoes devidas, poÍ 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

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Sanla

Báúara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

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

pagamento. 0 MunicÍpio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, I 43. 3266.8100, rl - 86.250-000
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conespondentês a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregâo Presencial no 31/2019. PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidâção qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preÇos ou a correÇâo monetária.

Devidamente respeitante aos termos do edital do Pregão, especialmente ao quê eslá descrito item 19.4.

CúUSULA DÉCMA TERCEIRA - DAs coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as especiÍicaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condições, no preço e nos prazos constanles desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçâo dos serviços.

- Não veicular publicidade acerca do objeto dêsta ata, salvo se houver prévia autorizaÉo da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata todas as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçâ0.

cúusulA DÉctMA QUARTA- DAs sANçôEs ADÍiilNtsrRATrvAs

0 descumprimento lolal ou parcial das obrigações assumidas pelo Íornecedor no momento da execução da Ata

de Regisko de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinenles, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san@s:
. Advertência;

. Multa de 1070 (dez por cento) sobre o valor estimado total do conlralo, em caso de reqJsa do'l.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 10% (dez por cento), incidentes sobÍe o valor eslimado da contratação, além do desconto do

valor mrrespondente ao fornecimento não realizado pela benefrciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaÉo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A âplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive Íesponsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, enlretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabíveis, sejam estas adminisÚaüvas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

Considerar-se-á justifrcado o atraso no atendimenlo somente nos seguintes casos:

a) gÍeves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água,

d) enchentes;

e) impedimenlo de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de matenais e/ou mão{eobra no mercado;
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h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerenles aos termos conlratados diretamente pelo

Municipio.

cúusuu oÉctNA eurNTA - Do coNTRATo
Será dispensada a celebraçao do Contrato enlre 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 substiluilos 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 classifrcado 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 substituí-la em igual prazo e nas mesmas mndições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamenle, sem prêjuízo da aplicação das sançôes cabiveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcffiA sExÍA. DAS DrspostçoES FtNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 3í/2019 e as propostas das empresas classificadas em

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

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

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. oo 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 diÍimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a prêsente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representanles das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

??6

Nova SantalBárbara. 08/08/2019.

t 
'l\[,,,

T 
Kondo

Prefeito MunicipalY Autoridade Competente

RG n' 5.943.184{ SESP/PR-M
Empresa: lmpacto,Eireli-ltIe

CNPJ: 05.306.560/000í -92

Beneficiária da Ata

éâ.
G rigues da Costa Kondo

Secretária Municipal de Assi cia Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.0 90/20í9 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃO PRESENcIAL No 3í/20,I9 - PMNSB

?77

0 Íi4UN|CíPD DE NOVA SANTA gÁngARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001S0, 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, brasileiío,

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

Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106193 e suas alteraçoes posleriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal n0 04'l/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiÍicaçáo das
propostas apresenladas no Pregão Presencial No 3í/20'19 - SRP, homologada pelo Prefeilo Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual contrataÉo de empresa para prestação de serviços de oficineiros

no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme especiÍicado, oferecido
pela empresa PAULO ROBERTO MOREIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

1'1.214.840/0001-73, mm endereço à Rua Joao Henrique Jaqueta, 10 - CEP: 86300000 - Baino: Jardim dos

Pioneiros, Cornélio Procópio/PR, neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF sob

no. 038.364.399-64, RG n' 6912821í, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada,

observada as especificaçÕes, os pregos, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e

condiçoes abaixo estabelecidas: 
cúusulA ,RTMETRA . Do oBJETo

Constitui objeto desta Ata o regisho de preços, o registro de preços para evenlual contratação de empresa paÍa
prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 31/2019 - PMNSB,

independentemente de transcriçã0. O Orgáo Gerenciador não se obnga a contratar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para

contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçÕes, o beneficiário do registro terá

preferência, nos termos do aÍ1. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reaÍirmada no art. 7o, do Decreto n" 6.906/03.

cLAUSULA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÃO D0 OBJETO E pREçOS REcTSTRADOS

ITENS

Lote Item Código

do
produto/

serviço

Descrifi o do produto/serviço Marca do
produlo

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço

total

Lote

001

2 8041 oficina Corte e costura. Formação

necessária - Curso de corte e costura

industrial, Carga horária 04 horas

semanais.

STUDIO

UP

MESES '12,00 1,066,00 12.792,00

Lote

001

5 8044 0ficina de informática. Formação

necessária - CerliÍlcado de inÍormática
(WORD, EXCEL E POWER POINT).

Carga horária de 8 horas semanais

STUDIO

UP

I\,4ESES 12,00 630,00 7.560,00

6 8043 Oficina de manicure e pedicure.

Formação necessária - CertiÍicado de

curso de manicure e pedicure. Carga

horária de 4 horas semanais.

STUDIO

UP

I\,1ESES 12,00 560,00 6.720,00

Lote

001

7 8171 Oficina de música Formação

necessária - CeÍtificado de músice.

Carga horária de 12 horas semanais

STUDIO

UP

MESES 12,00 600,00 7.200,00

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoía; nsb.or.cov.br - www.nsb pr.sov.bI
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CLAÚSULÂ TERCEIRA . DA VGÊNCA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de Í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRn
As despesas demrrentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

D0TAÇ0ES

3290 09.002.08.244.0400.2033 lO I3.S.SO.SS.OO.OO lu0 Exercrcro

3300 0s.002.08.244.0400.2033 lzos ls,s.oo.ss.oo.oo lDo Exercício

3310 09.002.08.244.0400.2033 ltZS le.S.SO.aS.OO.OO lDo Exercicio

3320 09.002.08.244.0400.2033 1727 la.:.SO.aS.OO.OO lDo Exercicio

3321 09.002.08.244.0400.2033 ltzs 13.3.90.39.00.00 lDo Exercicio

3330 09.002.08.244.0400.2033 lt+t le.e.so,rs.oo.oo lDo Exercicio

JóJ I 09.002.08.244.0400.2033 IZSO lS.e.SO.3S.OO.OO lDo Exercício

JJSI 09.002.08.244.0400.2033 ltst lr.r.so.ss.oo.oo lDo Exercício

3591 09.004.08.241.0420.2036 ltq le.S.SO.rSOO.OO lDo Exercício

CúUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de RegisÍo 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 satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" 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 Sanla Bárbara, náo se obriga a

contratar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêlo através de outra licitaçáo quando julgar convenienle, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas beneÍiciárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, nesle caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAI,ENTO OA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Regisko de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:

- automalicamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íornecedores registrados;

- pelo OÍgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifim, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de foç
maior;
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I 8046 0f cinâ Projeto Guarda Mirim.
Formação necessária - Curso de
Guarda Mirim, Curso de educador
social, certificados de Magistério ou
pedagogia, com carga horária de 12
(doze) horas semanais.

STUDIO

UP

I\,4ESES 12,00 2.600,00 31.200,00

TOTAL 65.472,00
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- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequÍvel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compóem o custo do objeto. A solicitaçâo dos fomecedores para cancelamento dos

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

aplicaçao das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitâr reduzir o preço regislrado, na hipótese deste se lomar superior àqueles praücados no mercado;

- perder qualquer condiçao de habilitaÉo ou qualiÍicaçâo técnica exigida no processo licitatório;

- por razóes de interesse público, devidamenle motivadas e justificâdas;

- não cumprir as obrigaçoes decorrentes desta Ata de Regislro de Preços;

- não compareceÍ ou se recusar a retrrar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

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

câsos previslos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de Íecebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAS oBRtcAÇôEs DA BENEFTcTÁnn ol nra
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especiÍica@es descritas no Termo de Referência,

bem como no prazo eslabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida)

na data do seu efetivo pagamento.

cúusuLA otrAvA - DAS oBRtcAçôES Do ttuNrcÍPlo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as iníormaçôes e os esclarecimenlos, atinenles aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico defrnitivo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os serviços, prestados equivocâdamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou mm as especifica@es constantes do Ato Convocatóno, em particular, de seu ANEXO l.

CúUSULA NoNA - DA AUToRIZAçÃO PARA EXECUçÃO DOS SERVIçOS E EM§SÃO DAS

AUTORIZAçOES DE EXECUçAO

0s serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autonzaçoes de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autonzado pelo órgão requisitante.

cúusuLA DÉcrMA - Do pRAzo DE ExEcuçÂo

0 prazo para inicio da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da autorizaÉo emitida pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

CúUSULA DÉCffiA PRIMEIRA. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

0s serviços deverão serem prestados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vinculos.

2?9
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CúUSULA DÉCMA SEGUNDA. Do PAGAMENTo

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

certidão expedida conjunlamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria€eral

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 contibuiçoes sociais previstas nas alíneas

"a", "b' e 
,c" 

do parágraÍo únim do artigo 11 da Lei Federal n.o 8,21211991, às contribuiçôes instituídas a título de

substituiçâ0, e às contnbuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de SituaÉo junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura âguardará a regularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagâmento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa

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

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

pagamento. O Municipio de Nova Santa Báóara podeÍá deduzir do montanle a pagar os valores

mnespondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previslos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 3í/2019 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendenle de liquidaÉo qualquer obrigaÉo Íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustamenlo de preços ou a correção monetária.

Devidamente respeitantê aos termos do edital do Pregáo, especialmente ao que está descrito item í9.4.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CoNDrcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

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

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua píoposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as especiÍicações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectrva proposla;

A beneÍiciáÍiâ da Ata flcará obrigada a:

- Executar os serviços nas condi@es, no preço e nos pÍazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos serviços.

- 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 execuÉo da ata todas as condiçóes de habilitação e qualifcação exigidas na licitaçáo.

CúUSULA DÉCIilA QUARTA - DAS SANçÓES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento tolal ou parcial das obrigaçoes 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 peÍtinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançÓes:

. AdveÍtência;

. Multa de '1070 (dez por cento) sobre o valor esümado total do @ntÍato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de Íornecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor 6nespondente ao fomecimento 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 licitaÉo e de fomecer à AdministraÉo 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 aplicação dâs sanções pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaÉo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.
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As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciária da Ata,
podendo, enlretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanÉes cabíveis, seiam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justrficado o alraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétnca e água;

d) enchentes;

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

f) acÉscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, faltâ de materiais e/ou mão{e{bra no mercado;

h) atrasos demnentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos teÍmos contratados diretamente pelo

l\,lunicípio.

cúusULA DÉCIMA QUINTA. Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no paÉgrafo 40 do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital mm seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiÍicado para o ilem 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 classifrcação,

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

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLAUSULA DÉC|MA SEXTA. DAS DTSPOSTçoES FTNAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregâo Presencial N0 31/20'19 e as proposlas das empresas classificadas em

ordem crescente respeclivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observância das disposiçóes conslantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações

pertinentes.

CúUSUIÁ DÉCIMA SÉNMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, parâ seÍem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçâo.

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 üárbara, 08/08/2019

Kondo

Prefeito Municipal dade Competente

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

5
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rÍa

Roberto lVoreira

CNP 11 .214.840/0001-73

Beneficiária da Ata

Secretária Municipal de Ass acompanhâmento da ata

6
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E
Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi n' 660, de 02 de abril
de 20í3.

DE PRE O N," 89i2019 - PMNSB . REFERENTE AO PR

OBJETO - Registro de preço
Fortalecimento de Vinculos.

s paÍa eventu al contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros no E

-PM

spaço o ço Convivência e

VTILIDADE OA ATA: Dê 08/08/20'19 a 0708t2020.
BE EFICIÁR|A DA ATA: IIIPACTO - EIRELI
CNPJ sob no. 05.306.560/0001-92
Avenida Píesidente Gelúlio Vargas. 6i Sala 1 - CEP: 8ô730000 . BarrÍo: Cenlro. Astorgê/PR
REqPONSAVEL JURIDICO:Carmen Codez Wlcken, OAB/PR no 22.932.

Edição N" '1539 - Nova Sania Bárbara, PaÍaná. Ouinta-íeira, 08 de AGOSTO de 2019.

I . Atos do PodeÍ Erecutivo

ITENS

Lote llem Quanlidade Preço

unitáÍio
PÍeço totalCódigo do I

pÍodulo/seMçol
Descriçâo do prcd uto/serviça MaÍca do

prod@
UniCade de

medida

1 lmpacto 12,00 700,00 8.400.00pficrna Artesanalo. FoÍmaçáo necess'ária - Curso de Arlesanato em geral. com

Frtrfrcado de curco em artesanalos, tlm cárga hoÍáÍia de 12 horas semanas
8038

Lote 001 3 12,00 620,00 7.440.00loficina de aulo maquiagem. Fomaçà) necessána - Curso de auto maquiagem

le sobrancelhas. Carga horáÍia de 4 horas semanais.

8045 lmpacto

Lole 001 4 lofcina de Esporle Dança e teâtro. Formação necessáÍia - Curso de EducaÇão

lFisica, cârga horána dê (E homs semanais

8036 ÀI ESES 12,00 1.300,00 15.600,00

TOTAL 31.440,00

N"3t/2019-PMNSBRESEX'TRÂTO OA ATA DE REGISTRO DE PRE O N.O 9Oi2OI9 - PMNSB . REFER AO PR

ESPECIFI OO OBJETO E PRE REGISTRADOS

emprêsa para p tde serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência eOBJETO - Registro de
Fortalêcimêntô de Víncuhs

VALIDADE DA ATA: De 08/08n0í9 a 0708/2020.
BENEFrcÁRÁ DA AIA: PAULO ROBERTO MOREIRÂ
CNPJ sob no. 1 1 .2'14.840/tÍJ01 -73

Rua Joao HenÍique Jaqueta, 10 - CEP: 86300000. BairÍo: JaÍdim dos Pionerros, CoÍnélio PíoóÍioiPR
nrsgqlsÁvEl JURIo|CO: Cârmen Cortez wilcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECIF DO OBJETO E PR REGISTRADOS

ITENS

Ouantidade Píeço
uniládo

Preço lotalItem Cod go do 
I

produlo/seÍvr@l
DescÍjção do píoduto/seryiço Marca do

produto
Unidade de

medida

MESES 12,00 1.066,00 12.792,NLole 001 2 loficina Corte e costura. Formaçio necessáÍia - Curso de corle e

Fostura rndustnal. Carga horária 04 hoías semanars.

8041 SÍUDIO UP

12,00 630,00 7.560,00Lote 001 5 SÍUDIO UP MESESIoficina de rnÍoÍmáüc€. FomaÉo necessána - Cerlillcado de

I'nÍormáücr (WoRD, EXCEL E PoWER POINT). Carga hoíána de I
lhoras semanâis

8011

SÍUDIO UP 12,00 5ô0,00 6.720.00Lote 001 6 ffidna de maniorre e peciorre. Forma@o necesána - certiicado de

lcurso de mania:re e pedicure. CaÍga horáíia de 4 horas semanais.

600,00 7.200,00MESES 12,00Lote 001 7 loÍicr

lno,a

na de músicâ Formâçáo necesúÍia - Certificado de música. Carga

ria de 12 horas semanais.

8171

31.200,00SÍUDIO UP MESES 12.00 2.600,00Lote 001 6 lofiqna ProFto GuaÍda Midm. Fomaçáo nec€ss'ána - Curso de Guarda

lMirim, Curso de educador social, ceítificaoos de Magslério ou

lpedagogia, com carga horáÍia de 12 (doze) horas semanais.

8046

65.472.00ÍOTAL

ll- Atos do Poder Legislativo

Náo há publica@s para a presente dala

lll- Publicidade

Não há publica@s paÍa a presenle dala

Diário Otlclal Eletrônlco do Munlcípio de Novâ Sânta Bárbara
Ruâ: WalÍredo Bitlencourl de MoÍaes n'222 - Cênlro

Fonê/Fax: (43) 3266'81 00
E-mail: diariooficial@nsb.pí.gov.bí

Dmnsb@nsb.Dr.Oov.bí

o@@nlo éinâô poÍ Conúúdo D€ilal Nova Solâ
aáÍbaa P.Êl6iúd rÂrnii§ar: 9656106000016o-ac sERAs -
9! arlênüddd€ ô earà.Ba de.b qE wualzá alra!ós ó
tnâ:@

o Oficial Eletrônico
N/unicípio de Nova Santa Bárbara * Paraná

Eric Kondo - PreÍeito Municipal

Lole 001 MESES

lmpacto

|.I|CÂC

Lole

MESESf-
I 

sruoo ue 
I
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II,USTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÔES

E coNTRATos Do MtrNrcÍpro or NovA SANTA sÁRBaRA, ESTADO Do
penaxÁ

RA .kt,'lLl
e

rt

Reí PREGÃO PRESENCIAL N" 3I/2019

PRoÍooôLo
N"lc,1 f at1

Ém. r,) I Jt'I il
Qrr*"ro

SONIA REGINA DOS SANTOS 03061664963 - ME, representada pela sócia proprietaria

(empresária individual), SONIA REGINA DOS SANTOS, já qualificados no Pregão

Presencial supra citado, ao final assinado, vem à presença de Vossa Excelência apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO contra da Decisão da Comissão de Pregão

datada de 0610812009, referente ao procediménto Iicitatório mediante Pregão Presencial sob

n" 3l/2019, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos:

03061664963. Dor estar a empresa enquadrada naoual idade MICROEMPREENDEDORA

2. No entanto de inicio ó preciso esclarecer o contido no item 3.1 e 3,2 do Edital-

"3.1. LOTES I e 2 - Destinado à participação exclusiva de empresas

enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP,

1

vcla tos:

l. Que conforme decisão da Comissão de Pregão datada de 0610812019, assinada pelo

Pregoeiro MARCOS ANTONIO DE ASSIS NUNES e MARIA JOSÉ REZENDE, em

atendimento ao Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria dO Município de Nova Santa

Barbara, INABILITOU a empresa Recorrente SONIA REGINA DOS SANTOS

INDIVIDUAL.

v



INCLUSIVE MICROEMPREENDEDORES INDIWDIIAIS e que atuem no
ramo de atividade reJêrente ao objeto licitado, sem prejuízo da participoçõo na
cota principal.

"3.2. LOTES 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Destinado à participação de todos os interessados,

inchrsive os que se enquadrem na condição de "Microempresa - ME" ou
" Empresa de Pequeno Porte - EPP" oU "MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL - MEI" C que aluem no romo de atividade referente ao objelo
licitado. "

3. Não é preciso aprofundar nos itens acima, pois são claro e objetivos ao permitir a

participação de MEI - Microempreendedor Individual, ou seja, NÁO HÁ No ED ITAL

OLALOUER TIPO DE IIESTIIICA o aDa crDncão de emoresas enquadradas no ME I

muito menos seia caso de inabilita çâo.

4. O Edital foi claro ao permitir a participação dos Microempreendedores individuais

tanto para os lotes I e 2 (item 3.1) como para os lotes 3,4,5,6,7 e 8 (item 3.2), que fazem

menção expressa permitindo a participação em todos os lotes dos Microempreendedores

individuais.

Desta lorma. totalmente dcsprovido de lundamentação legal e em total

descumprimento do próp rio Edital de Preeão Presencial n' 3l/2019 o Parecer da

Procuradoria Juridica do Município bem como a decisão da Comissão de Pregão.

6. A empresa Recorrente SONIA REGINA DOS SANTOS 03061664963 teve as

propostas de foram classificas em primeiro lugar nos Lotes: 01, 02, 03, 04 e 05, tendo sido

desclassiÍicada posteriormente do lote 04 - DANCA. ESPORTE E TEATRO , conforÍne

Parecer e Decisão da Comissão.

8. A doutrina e jurisprudência majoritriria nâo permite a desclassificação ou a

inabilitação quando houve o cumprimento do Editat, somente quando há o descumprimento

2

,86

7, Portanto, não há motivos e sequer fundamento legal para a inabilitar a empresa

SONIA REGINA DOS SANTOS 03061664963 por simplesmente ser Microempreedora

individual, devendo assim sem mantida a sua classiÍicaçâo e habilitacão para os Lotes 01.

02. 03 e 05.

?f,





28?
do mesmo, o que não é o caso sob analise. O Parecer Jurídico bem como a decisão da

Comissão, em momento algum fazem menção ao descumprimento pela Recorrente do Editat,

trazendo somente que por ser Micro Microempreendedora individual e estar limitada a

contratação de apenas um funcionário seria o motivo para ser inabilitada, o que não procede,

pois não há previsão no Edital sobre que as empresas paÍicipantes teriam a obrigação de ter

mais de um profissional registrado.

9. Ou seja, a Comissão está restrita ao principio da Vinculação ao edital e suas

disposições nào cabendo qualquer discricionariedade em suas decisões, como estil sendo feito

nesse caso. Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto

ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório:

"é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública
quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3'da Lei de Licitações,
e enfatizado pelo ort. 1l da mesma lei que dispõe que "a Administração não pode
descumprir as normos e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada". (Curso de Direito Administrativo, 2007, p 1161"

10. O STJ já decidiu sobre o tema da vinculação ao edital da seguinte forma:

,,EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TECNICO
JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. EDTTÁL.
EXIGÊNCIÁ DE FORMÁÇÃO EM DIREITO, ECONOMIA, CIÊNCIAS
coNTÁBE\S oU ADM\N\STRÁÇÀ). C',ANDTDATO COM FORMAç',ÃO EM
P S rc O LOGI. NÃO A DMISSI B I LI DADE.
l. O principio da vinculação ao edilal impede a pretensão de mudar-se
qualquer exigência, dentre as quais a de formaçõo superior específica para a
área.
2. Recurso u que se nega provimento"
(STJ. ROMS n" 6. I 6 t RJ, 5' T.)

,,EMENTA: DIREITO ADMINISTRÁTIVO. LICITAÇÃO. EDITÁL COMO
INSTRUMENTO VINCULATORIO DAS PARTES, ALTERÁÇÃO COM
DESCUMPRIMENTO DA LEI.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
E ENTENDIMENTO CORRENTIO NÁ DOUTR]NA, COMO NA
JURTSPRUDENCTÁ. QUE O "EDrTAL", NO PROCEDIMENTO LICITATORIO,
CONSTIT'UI LEl EN'IRE ÁS PÁRTES E E INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS
ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÀO.
AO DESCUMPRIR NORMAS EDITALICIAS, A ÁDMINISTRAÇÃO
FRUSTRA A PROPRIA RAZ4O DE SER DA LICITAÇÃO E WOLA OS
PRTNCIPruS QUE DIRECIONAM A ATIWDADE ÁDMINISTRATIVA,
TAIS COMO: O DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA ISONOMA.
A ADMINISTR4ÇÃO, SEGL'NDO OS DITAMES DA LEI, PODE, NO CURSO
DO PROCEDIMLA'TO. ÀLT'qfu R IS CONDIç-OES INSERIDAS NO
INSTRUMENTO CON\/OCATORIO, DESDE QUE, SE HOUVER REFLEXOS

3
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Acórdão 966/2011 - Primeira Cômara

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDÀDES EM
PREGÃO ELETRONICO. CONSTATAÇÃO DE ALCUMAS FALHAS
RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA Dõ
VINCULA O AO INSTRUMENTO CONVOCA 'RIO. PROCED
PA RC IAL. DETERMINAÇÃO.

13. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o

licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital.

11, Diante do exposto, diante das razões extemadas, caso a Comissão não reveja o seu

posicionamento, que remeta os autos ao órgão de instancia superior a quem caberá coúecer

do presente recurso administrativo em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), a fim de dar

provimento ao mesmo e manter a HABILITAÇÃO da empresa SONIA REGINA DOS

SANTOS 03061664963 nos Lotes 01, 02, 03 e 05 pelas razões fático-jurídicas expostas

Neste termos,

Pede e espera deferimento.

Nova Santa Biírbara, 07 de Agosto de 2019

F2*
SONIA REGINA DOS SANTOS

Impugnante

ôo, vs"tr
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Pregoeiro
Para: Departamento Ju rídico

Nova Santa Bárbara, 0710812019.

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Senhoria recurso apresentado fora do
prazo legal pela empresa SONIA REGINA DOS SANTOS 03061664963,
CNPJ no 14.197.70310001-66, no processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial sob no 3ll2019, cujo objeto é o registro de preços para eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros no Espaço

Conviver - Serviço de Convivência e Forlalecimento de Vínculos, para que

tenha o parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

--' O
M co tô e Assis Nunes

Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes n" 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova

Pamná - wrr*.nsb.or'.pot.hr
S{ntâ Bárbara.

PREFEITURA MUNICIPAL

--a-
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soldrial do cotedoid oroíissiondl.

Assim, diante da norma vigente, a Empresa SONTA REGINA DOS SANTOS - MEt, não poderia

fornecer mais do que 01 (um) oficineiro, como já explicitado, uma vez que esta é uma

característica de sua formação jurídica, no entanto como se observa do processo, a mesma

participou e saiu vencedora em 05 (cinco) oficinas, portanto deveria poder manter em seus

quadros no mínimo esse número de pessoas, qqgg jêg_!be_é_pel4q!!!3!g

Se essa era a intenção da empresa recorrênte, deveria pois, ter tomado providências no sentido

de proceder alterações em sua configuração empresarial.

Diante da limitação imposta pela legislação que rege o microempreendedor individual, em

relação ao número de funcionários e do valor a ser pago a este funcionário, houve entendimento

de que, a proposta da empresa recorrente, em manter mais de 02 (duas) oficinas, inclusivê com

os valores apresentados, não seria adequado, e não poderia ser mantida.

Ademais, insta observar, que quando a empresa recorrente ofertou oficinas além do número

permitido para MEl, já houve descaracterização da mesma, levando pois a tornar toda

documentação apresentada em desacordo com as exigências do Edital.

Vale lembrar que a Lei exige a comunicação obrigatória à Secretaria da Receita Federal do Brasil,

em caso de contratação de mais de 01 (um) funcionário, sendo que o pedido terá efeito à partir

do mês subsequente, por estar em situação de natureza jurídica vêdada ao MEl, nos termos do

ParágraÍo 4e e 7e, do Artigo 18-A, da Lei Complementar ne 128/2ú8:

'Att. 78-A. O Mlcroempreendedor lndividuol - MEI poderó optor pelo recolhlmento dos importos e

contribuições abmngidos pelo Simples Nocionol em wlores fixos mensois, independentemente do

receito bruto por ele oufeido no mês, no Íormo previsto neste oftigo.

§ 4e Não podeú optor pelo sistemótico de recolhimento previsto no coput deste oftigo o MEI:

lV - que contmte empregodo.-
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§ 7 O desenquodromento medionte comunicoçõo do MEI à Secretoio do Receito Federot do Bmsit

- RFB dor-eá:

ll - obrigotoriomente, quondo o MEI incorrer em olgumo dos situoções previstos no § 4e deste

ortigo, devendo o comunicoçdo ser efetuodd oté o último dia útil do mês subseqüente àquele em

que ocorrido o situoção de vedoçõo, produzindo eÍeitos o portir do mês subseqúente oo do

oconêncio do situoçõo impeditivof

Como se observa, a Decisão tomada com relação a lnabilitação da empresa SONIA REGINA DOS

SANTOS - MEl, se deu única e exclusivamente por motivos de ordem legal, que infelizmente

deixaram de ser observados pela referida empresa.

Diante de todo o exposto, entendemos pelo Conhecido o Recurso, e no Mérito opinamos pelo

seu indeferimento, mantendo-se a Decisão da Comissão de Pregão, por todos os fundamentos

aqui elencados.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 13 de agosto de 2019.

I
-.,A,.rt /--

Cormen Cortez Wilcken
Procuradoria Ju rídica
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ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructn truteRrua

Nova Santa Bárbara, 1610812019.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscais da Ata de Registro de Preços n' 89-90/2019

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia das
Atas de Registro de Preço n' 89-90/2019, decorrente do Pregáo Presencial n'
3112019, cujo objeto é o registro de preços para eventual contrataçáo de empresa
para prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a fim de que as mesmas sejam
acompanhadas, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações
assumidas.

Atenciosamente,

Elaine risti ditk d Santosu

Setor de Licita

Giane Rodrigues da Costa Kondo y3-{a
Dala: -- t t-

Sendo o que se apresenta para o momento.

Rga Walfredo Bittencourt de lúolaes n'222, Centro, I 43. 1266.8100, tr<l - 86.250-000

Nova Santa Bár'bara, Palaná - tr - E-maii - licitacao@nsbor.gor'.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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PARECERNo L69l2otg

REFERÊNCIA: pREGÃo PRESENCIAL - REGTSTRo DE pREÇos N o . ogtfzots

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIROS NO ESPAÇO CONVIVER _ SERVIÇO DE CONVIV.ÊNCIA E

FORTALECIM ENTO DE VÍNCULO.

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO

Trata o presente expediente de pedido de orientação do procedimento legal a ser

adotado face ao processamento de recurso protocolado pela Empresa SONIA

REGINA DOS SÂNTOS, junto ao processo licitatório, modalidade pregão

presencial no o3r/zor9, que tem por objeto a contratação de empresa para

prestação de serviços de oficineiros no espaço Conviver - Sen iço de convivência

e Fortalecimento de Vínculo, para suprir necessidade do CRAS - Centro de

Referência em Assistência Social.

Nos termos do que determina a legislação em ügor, uma vez que o pregoeiro já

recebeu recursos dentro deste processo, onde exerceu juízo de retrata@o quanto

a habilitação da referida empresa, não cabe ao mesmo proceder nova análise e

sim a Autoridade Superior, no caso, o Senhor Prefeito Municipal.

Portanto, que 9 Senhor Pregoeiro, receba o recurso, dando a ele o processamento

de enüo a Autoridade Superior, a quem cabe exerceu o juízo de mérito sobre a

decisão já exarada, juntamente com todo o processo , a fim de que decida sobre a

manutenção ou não da inabilitação da empresa recorrente, nos termos do art 40,

XVIII e seguintes da l,ei no 1o.52o: que Institui, no âmbito da União, Estados,
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Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição tle bens e

serviços comuns, e dá outras providências.

Nada mais havendo, e sendo o que tínhamos a orientar, devolr,o o processo ao

Setor de Licitações e Contratos.

Em tempo, justificamos que os pareceres estão sendo emitidos na ordem

cronológica de recebimento, na medida em que esta Procuradoria Jurídica tem

um grande acúmulo de atribuições e \rem se mantendo com um único sen'idor.

Nova Santa Bárbara, 13 de agosto de zor9.

.W
Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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DESPACHO:

Vem para apreciação recurso interposto pela Empresa SONIA REGINA

DOS SANTOS, face suainabilitaçáo no Processo de Licitação, modalidade

Pregão Preseircial n' 03 1 /20 19.

Diante das alegações da recorrente, parecer jurídico, posicionamento do

pregoeiro e equipe de apoio, entendo por manter a decisão de inabilitação

da referida empresa.

Com as comunicações de praxe.

Nova Santa Bárbara, 14 de

fl
sto 2019.

Kondo

Municipai

'I

q
I
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CHEK LIST

MODALTDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

1 I elernôNtco ({) eRESENcIAL

NO À

Rua waltedo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. l'onc 43. 3266.8100. CDP - 86.250-000 Nova Sanla

N' ESPECIFICA o DOC oBs.
1 Ca ado rocêsso U
2 Ofício da secretaria solicitando I
J Prefeito indo abertura do
4 o amentos estimativa de OS

Licita oo à Contabilidade Pedido de dota
6 Contabilidade à Licita Res sta dotao o

Licita ão ao Juridico
Parecer Jurídico \]

ara aberturaAutoriza ão do Prefeito t

Resumo do Edital O,(

11 Edital com leto
Pedido de Parecer Jurídico do edital

13

g<
Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade
Regional/ Diárlo Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União

15. oPublica ão Mural de Licita úK
16. Documentos de Credenciamento

stas de PreP K

18 Documentos de habilita o
'19. Ata de abertura e ul amento ul(
20. Pro osta final das em resas vencedoras

1 Licita oo ao Juríd ico Resultado da Licita
amentoJu

a oLicita Homolo ao Prefeito
UIHomol a o do Prefeito

.E Publicaçáo da Homologação (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico oK

26 SAta de Re istro de P \r
27

ol(
Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

ional/ Diário Oficial do [\,4uniciA Cidade R to

D(Licita o ao Fiscal da ata encaminhado có ia assinada

30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
31 Termo aditivo
1) Publlcaçâo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

ional/ Diário Oficial do MunicÍRe to

Bárbarà- Paraná Fl-n)àil licitaca() 4 rDb.pr.got=U - rrrl -nsh.pr.gor'.hr
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í0.

K

17.

I

12.

14.

22. Parecer Jurídico

I

t

processo

(7. (Pedido de Parecer) I

(lndicando a Modalidade)
9. I

Parecer Jurídico (Edital)

(rCE)

íll( I

I

23. I

24.

I

28.
29. I Se houver aditivo:
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PREFEITUEA \4UI'JICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO FARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRBSENCIAL N" 31/2019

Aos 21 do mês de agosto de 2019, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial n' 31/2019, registrado em 03107/2019,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 0l ao no300, que corresponde a este termo.

lEtaine L Santos
Responsáv etor de citações

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, CentÍo. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sania Bárbam" Paraflá

- E-mâil -. licitacaorash+tga!.U - mrv-nsb.p!.getlh

IL*lil
:§:13ri:..ú:-r
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Poder
Executivo

Airo Vt

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

l.Atos do PodêÍ Executivo
DECRETO 056/2019

sUMUL^ REcEsso Dos sERvtDoREs vtNcuLÂoos A SECRETAR|A truNtctpAr DE EDUcAÇÃo

O Prefc,- l.litnicipalde Nova Santa Báóara, Estâdo do Paraná. no uso de suas atribuiçóes legais e,
- consicéÍando que no dia 15 dê ouiubro (terçâ-ÍeiÍa), é Dia do proÍessor;

- mnsiderando não haver prêjuízos para a AdminislraÇáo pública Municipal;
- c-§jderando o disposto na Lei OÍgânica Municipal;

DECREÍAi

Art 1'. Fica decretado Recesso dos Senvidores Públims iincubdos a SecretaÍia Municipal de EducaÉo de Nova Sanla Bárbam, no dia 15 de outubro de 2019
(TêÍça-feiÍa).

Art ?. No dia 14 de outubÍo havêrá expediente normal a ser cumpíido pelos servidorês vinculados a SecrelaÍia Municipal de EducaÉo, exceto proíessoÍes, os
quais seJuirão o c€lendário esmlaÍ ofcial, dêveMo os demais seÍvidores se aprêsentarem âs 8:00 horâs da manhã junto a Sêcrelariâ dê AdminiskaÉo, onde
seíáo direcionados aos locais delerminados.

AÍt 30 - Em razâo do recesso do dia 15 de outubÍo, os seÍvidores da SecÍetaía Municipalde Educação de Nova Santâ Bárbâra, não seÉo âtingidos pelo Íecesso
do dia 28/í0/2019 (Dia do Servidor Público).

Arl. 4o. Este DecÍeto entra em vigor nâ datâ de sua publicaÉo

Art 50. R"vogam-se as disposiçóes em contráno

Nova Santa Bárbara, 11 de outubro de 2019

Eric Kondo
PreÍeito Municipal

Edição N" 1585 - Nova Santâ Bárbara, paraná. Sexla-íeira, 11 d3 OUTUBRO de 2019.

O Prefeito do Município de Nova Santa Báóara, Estado do Paraná, usando das atÍibuiçoes que lhe são conÍeÍidas por Lei,

Municioa;s n" 809/2016 e no 893/20'18, bem como, lnstru@s Normalivas do ÍÍibunal de Contas do Estado do Paraná, CoNCEDE oÁRlA(S)
tendo em vista as LCt§
mmo seguê:

SeÍvidoÍ:
Cargo:
Sêcretâ'rDepartamento:
ValoÍ (Rg):

Destlno:
Obiêüvo da viagem:

Dah do Pagamento:
No do Pagamento:

CLOOOALDO SILVESTRE
MOTORISTA

SAÚOE

R$ 800,00

DIVERSOS

SOLICITAçAO OE DIARIA AO MOTORISTA CLODOALDO SILVESÍRE. PARA CUSTÊAR DESPESAS COIi' ALII'ENTAÇAO,

QUAr,loo Ett vtÂGEt FoRA Do rruNtctPto A sERvtço Do Ful,lDo lúuNlclPAL DE SAUDE.
11í0t2019
753,{20'19

PU

ERIC

TRIMESTRAL DO EXTRATO DA AT RE

o

DE PRE N.o 31/2019 - PI,l

FE

oBJETC - Registro dê preços para eventual contrataçã

E IAL N" 8/2019 _ PMNSB

haria, para veículos leves e pesados da Frota Municipal.

VALIDADE 0A ATA: De í1l0'U2019 a í0/0/í2020.
BENEFrcÁRA DA AÍA: MARCELO DOI'IIZETE DA SILVA 06762031919

cNPJ sob no. 32.446.096/0001{2
Avenida Walter GuimaÍáes da Costâ, 178 - CEP; 86250000 - BaiÍÍo: Centro, Nova Santa Bárbara/PR

RESPOISÁVEL JURÍDICOi Cârmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

Dlárlo Olicial ElêtÍônico do Munlcapio de Nova Santa Bárbara
Rua: wailrodo Eitlêncouít de MoÍâôs n?22 - Cenlro

Fone/Far: (43) 3266-81 00
E-maiL diaiioolicial@nsb.pr.gov.bÍ

pmnsb@nsb.pr.oov.bí

nrcipal

tlocllMlô e.ado Dd C€íili>do DroÍal - Nola Sála
Báôa.â P6l6iblÉ r,tfijpâl: 9556!060000160-Àc sEBÁsa-
S!â arênn lddê á caaúê dê.b ÇE vÉM[râdo al,.vd§ ó
sÁâ: hn. //gIY db .rd brlwEl/ftb[m/dl.ncorkEl d ie

Diário Oficial Eletrônico
Íiilunicípio de Nova Santa Bárbara - paraná

Eric Kondo - Preleito Munlcipal
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ESPECI AO DO OBJETO E P REGISIRADOS

ENS

Loie Marca do Unidade de
mâdida

Preço
total

LOTE: 001 7150 ico de veiculos leves UN 50,00 8,50

ico do de veiculos pesados

de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianleiÍo do trator

4 677S Conserto de pneu 1400 x 24 (

6778 de pneu 17,5x 25 (pá cânegadetra) 60,00 77,00 4.620,00

de pneu 215,75 x 1,75 (ônibus) 60,00 29,00 1.740,00

de pneu 750x16 pneu diânteiro e caíeta de trator 60,00 24,00 't.440.00

de pneu 900ú0 ou 1 000x20 80,00 31,00 2.480,00

de nêu ambuláncia UN 40,00 18,10 724,00

de pneu da retro escavadena 14117 .5 UN

6787 de pneu dâ retro escavadeia 19.5124 UN

de neu de carros leves (passeio) UN

6783 serlo de neu tÍaseim de tralor . 292, 265. 785, 6012 UN

LoTE:00 1-
Lote 001 s ê utilitáÍios de pequeno porle

dê pneus de veiculos leves (passeio), ambulância, UN 160,00 13,00

de ricolas UN 20.00

de pnêus de câminhão e ônibus UN 90,00 29.00

de pneus de câninho de Gari UN

LOTE DC1

LU ÍE:OO1

'<F íCr

18 7595 UNde veículo pesado - Páde

de pneus de veículo pesado - PatÍola UN

UNtop n" 10

21 6785 UNn"6
38.099.00OTAL

ll- Atos do Poder islativo
Nâo há publicaçoes para a presenle data

lll- Publicidade

Nâo há publica@s paÍa a pres€nle data

Diário Oflcial Elelrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walííodo Bittêncourt cle MoÍaes n'222 - Côntro

Fonê/Fax: l!3) 3266{100
E'mail: diaÍiooÍicral@nsb.pí.gov.bí

pmnsb@nsb.Dr.qov.bÍ

Documênlo âssnado por CeÍtficêdo og âl _ Nova Sanà
8àôara P,€râtu'a Mu.'opal: 9556 t 0AQ00O I60-AC SEÊASÂ-
Sua aúo.iêd.sds ó !.nntld. .lê5de qw úruahado .t..É. ô
,t.i |üh/úw.n n r 8ôyt lbdev@Uicrsrdd-tu4§[&úLo ioc

Codigo do DêscÍiÉo do produlo/serviço PÍeço
unitáÍio
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OBJETO - RegistÍo de prêços para eventual contratação de emprêsâ paÍa pÍêstação de serviços dê oficineiros no Espaço Convlver _ Serviço de
Convivê cia e Foíalecimenlo de Vinculos_

VALIDAOE DA ATA: De 08/08/2019 a 07t0U2020.
BENEFGúR|A DÂ AÍA: IUPACTO - EIRELI
CNPJ sob no. 05.306.560/0001 -92

tl"]rld., llgi'99"9 9g]glo Vaeas. 61 Sara 1 - CEp: 86730000 - BaiÍo: Centro. Astorga/pR
RESPONSAVEL JUR|DICO: Carmen CoÍrez Witcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECIFI AO DO OBJÊTO E P REGISTRADOS

OBJETO - Rêgistro de pÍeços para êvêntual contratâção dê empresa para prêstaçâo de serviços de oficineiÍos no Espaço Convlver - Serviço dê
Convivência e FoÍtalecimento de Vínculos.

PRES .'r12019 -

DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

VALIoADE 0A ÂTÂ: Dê 08/08,2019 a 0708/2020.
BÉI,IEFrcúRN DA AÍA: PAULO ROBERTO MOREIRÁ
CNPJ sob no. 1 1 .214.840/OOO1 -73

Ruâ Joao HenÍique Jaquetâ, 10 - CEP: 86300000 - BairÍo: JaÍdim dos Pionetos, Comélio ProcópioiPR
RESPoiISAVEL JURIDICO: Carmen CoÍtez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

ESPEC

coitcEssÂo DE DtÁRtA N.255/2019

0 Prefeito do Município de Nova Santa BáÍbara, Eslado do Parâná, usando das atribuiçoes que lhe são conleridas poÍ Lei, lendo em vista as tq!§
Municioais no 809i2016 e n" 893/2018, bem como, lnstruções NoÍmalivas do Tribunal de Contas dc Eslado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como seguei

Seívidor:
CaÍgo:
SecÍetaria/Dêpartamênto
ValoÍ (RS):

Destino:
obietivo da Viagem:

Data do Pagamênto
N'do Pagamento:

DARCY MOREIRA BRAI{CO
MOTORISTÂ

SAÚDE
Rl 800,00

DMERSOS

SOLICÍÍAÇAO DE DIARIA AO MOTORISTA DARCY MOREIRÂ BRÁNCO. PARA CUSTEÂR DESPESAS COII ALIMENTAçAO,

ouÂt'lDo Et vrÂGE FoRA Do iiuNtctPlo A sERVIço Do FUt'lDo lluNlclPAl DE sAUpE.
05/1í120ís
80522019

ERIC K0ll00
Prefeilo Municipal

TENS

Codigo doLote Item Marca do

trodulo
Preço

unÍlário
Píeço tolal

001 8038 na AÍtesanato. Formaçáo necessária - Curso de Adesanalo em geÉ|,
m cerliíicado de cul5o em adesanatos, com carga horáíia de j 2 hoÍas

nais

lmpaclo [,ESES 12,00 700,00 8.400,00

Lote 001 3 8045

maq e sobrancelhas. Ca a horána de4 horas semanais

dê aulomaquiagem. FormaÉo necessána. Curso de auto lmpacto [,IESES 12,00 620,00 7.440,00

Lole 001 4 de EspoÍte Dança e teatro. Formaçáo nec€ssaÍia . Cuso de
horáÍia de 08 horas semanais

lmpacto
EducaÉo Física, cá

IlIESES 12,00 r.300,00 15 600,00

ÂL 3't.440,00

9-PM
REFERE

AÍA OE RE

NilaL N" 31/2019 - PMN

ITENS

Lote Item Descíição do produlo/serviço Maraá do
produto

Un dadê dê
medida

Ouanüdadê Prêço

unilàío
Píeço tolal

1l 2Lote 00 8M1 oficina Corle e clstura. FoÍmação necessáia - Curso de coÍle e
costura induslial. CaÍga hoÍária 04 horas semanais.

STUOIO UP MESES 12,00 1.066,00 12.192,N

Lote 001 5 630,00 7.560 008044 Oficina de inÍormálica. FormaÉo necessáÍia . Ceniíicado de
infoímálica (WORD, EXCEL E POWER POINT). Caqa hoÉda de I
hoías semanais

SÍUDIO UP MESES 12.00

6.720,00Lote 001 6 OÍclnê dê manioire e pêdicurê. Foímaçâo nec.essána - Cedificado de I STUDIO UP
qrso oe mânicu.e e pedicure. Caíga ho.ána de 4 hoías seíÍanais. I

NlESES 12,00 560,00

8171 oficina de música FoíÍíaçáo necessária - Ceítificado de mú§ca

CaÍga hoÍáÍia de 12 horas seíEnais.
STUDIO UP [IESES 12,00 600 00 7.200,00

MESES 12,00 2.600,00 31.200,00001

7

8 OficirE Prciêlo Guarda MiÍim. Fomaçà) nêcessánâ . Cu,so de

Guarda Mirim, Curso de educadoÍ social, cenificados de Magistéíio ou
pedagogÊ, coÍn carg€ horáÍia de 12 {doze)horas semana§. .

STUDIO UP

65.472,00TOTAL

Diário Olicial Eletrônico do ilunicípio dê Nova Santâ 8áÍbara
Rua: Waírcdo Biltencoun de Ivloíaes n'222 - CênlÍo

FonelFar: (43) 32664100
E-ínail: diaíioofi cial@nsb.pÍ.gov.bí

pmnsb@nsbrr.9ov.bÍ
Site: www.nsb.oí.oov.br

Ddremo §na.lo pd corlitcãdo Ug âl - Nova sanla
&árbâra Píeirtría Muni:pât: 955ô1080000160-AC SEB4SA-
S@ ariênicilarre é !rí.nnd. d.r!ê qG ürú.lhâdo .lr.vér úo
ritê; krplçq p§.pr.Bor.b./tunrldtli*rúlirirdtuPld,lirc

DescÍiFo do p@dulo/sêM@ Unidade de
medida

1

8036

lcodigodo I

loroduloi servicol
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PREFETURA IUUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÊDÔ DÔ FÂRAI,JÁ

TERMO DB JUNTADÀ DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pRucÃo PRESNCIAL N'3r/2019

Aos 20 dias do mês de novembro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de pregão presencial n"3112019, numeradas do no

301 ao n" 305, que corresponde a este termo.

Etaiac f,as

Responsável pelo Setor de Licit S

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, Fone 43 3266.8100, CEP - 86.2i0 -000 No\a Santa Bárbara. Paraná

Il-mail - licitacaoííinsb.pr.eov.br - turusb+LslJ-bl

fl-çLArU



PROJI/Dl - Píooêssoi 0001354-98.2019.8.16.0i55 - ReÍ mov. 35.í
10/02/2020: JU,-GADA TMPROCEDENÍE A AÇÃO. AÍq: Sentênça

-Assinado digitalmente por Jutiana Pinheiro Ribeiro dê Azevedo
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poDER JUDrclÁRlo oo e si,roo »o pln lr.i,(
COMARCA DE SÃO JERÔNIMO DÀ SERRÂ

vAR^ DA FAZEI\ÍDA púBLICA DE sÃo lpnóNllr.ro »a snnRa - pRoJUDI
Rua Comendsdor Prulo Nader, 194 - Sio Jerônimo di Serre/PR - CEp: 86,270-000 - Fone: (43)

3ó27ll3l

Autos n". 0001354-98.2019.8.16.0155

Processo: 0O01354-98.2019.8. I 6.0155
Classe Processual: Mandado de Segurança Civel
Asst'nto Priucipal: Licitações

Valor da Causa: R$43.320,00
:mpetrante(s): . SONIA REGINA DOS SANTOS 03061664963 representado(a) por SÔN|A

REGINA DOS SANTOS .

ImpetÍido(s): . MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

I. RELATÓRIO.

ã Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetÍado por

SONIA REGINA DOS SANTOS 03061664963 - ME contra ato praticado pelo SR. PREGOEIRO
DA COMISSÃO DE PREGÃO DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA.

Em apêrtada síntese, o impetrântê relata que a Comissão dê Pregão

designada pela Portaria n" 80/2018, inabilitou-a de licilação em ato supostamênte eivado de

vícics, no âmbito do Procedimento Liciiatório n" 3'1/2019.

Diantê dos fatos nanados, pugnou p:. concessão da tutêla de urgência. a

Íiin ,Je que fosse suspenso o ato êmanado pelo impetrado a Íim de manter a habilitação no

Procedimento Licitatório n' 31/2019 ou, altêrnativamente, suspender o reíer,jdo procedimento

até a decisão de mérito do presênte.

A inicial foi recebida em decisão de mov. Í3.1, deÍerindo-se a liminar
pleiteada.

Os requeridos prestaram as informaçóes iniciais (Ínov. 21. 1).

^ 
Em mov. 32.1 o representrante do Ministério PÚblico apresentou pârecer

pela não concessão dâ ordem pretendida.

Em ãpertada síntêsê, é o relatório.

Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

Oas preliminaÍes

a) llegitimidade Passiva:

O Município deíende a ilegitimidade passiva do Sr. PÍegoêiro, eis que

revestido da função pública, não dêveria Íigurar no polo passivo da ação.





PRoJuDl - Píocesso: 0001354-98.20í9.8.16.0155 - ReÍ. mov. 35.1 - Assinado digitalmênte por Jutiana pinheiro Ribeiro de Azevedo10/02020: JULGAOA tMPROCEDLNTE AAÇÃO. Aíq: SenlênçÉ

Sem razão.

O ato praticado pelo Sr. pregoeiro possui relevância e foi decisório na
ordem dos Íatos que levaram à impetração do presênte Mandado de Segurança, não sendo
razoável a composiÉo do polo sem a indicâÉo daquele que pÍoferiu a decisão de inabilitação
dz irnpetrante, justamente o ato supostamente coator.

Afasto a preliminar aventada

b) Carência da Ação:

Sustenta o impetrado a cârência da ação em virtude da homologaÇão do
procedimento licitatório.

Mais uma vez sem Íazão.

É certo que, para o caso de qualquer nulidade veriÍcada, esta deve ser
dpir,ada pela via processual adequada, valendo-se aluehl que t?ve seu düeito líquido e cê. ro
violcdo do presente instrumento processual, ou, aquele que enteú ler cabível a Íim dê se evitar
nulicrades no âmbito da atuação da administração públtcâ.

Pelo exposto, afasto a preliminar suscitada

i. DO MÉRITO.

Para a impetraÉo de mandado de segurança exige-se um ato concÍeto da
autcridade coatora que coloque ou possa colocar êm risco o dirêito líquido e certo do
irnpetrante.

Consoante o têxto constitucional, o mandado de segurançâ visa proteger
"direito liquido e certo, não amparado por 'habeas.corpus' ou 'habeas data', quando o

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agenÍe de pessoa
jurír:íca no exercício de atibuições do Poder Público" (ad.5", LXIX).

Utilizado como meio repressivo de'..n r ilegaliCade já comelida ôu, ainda,
p;erentiva dê uma amêaÇa a um direito líquido e certo, pressupõá a demonstraÇão, inconteste,

dis âlegações do impetrante.

A concessão da segurança, no caso dos autos, depéndê da análise do

P.ocedimento de Licitação no 31/2019, em quê como uma das participantes a impetÍante Sonia

Ragrna dos Santos 03061664963 - MEl.

O que se busca com o presente é veriÍicar a ocorrênciâ de violação de

direito líquido e certo do impetrante quando da desclassiÍicação da impetraúe, motivada pela

sua característica de Microempreendedor individual-

A impelrante sustenta ter sido inabilitada do procedimento dê maneira

ilegal. A inabilitação realizada pelo Município fundamenta-se no fato dê que a impetrante possui

30?
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con,lguração dê Microempreendedora individuat (MEl), de modo que a funçào a ser exercida
pela empresa vencedora neÕêssilaria de um quadro de Íuncionários que não é compalívêl com
a característica apresentada pela impetrante.

(mcv

MEI.

Dessa íorma, a impetrantê entende pela nulidadê pois não consta no edital
1.6) qualquer rêstrição quanto à participantes que se enquadram na caraclerística de

Sem razão a impetrante.

Como pontuado pelo representante ministerial, ainda que se deva o
respêito ao princípio da vinculação ao edital, nota-se que a legislação vigente impediria a
contrataÇão de mais dê um Íuncionário para a prêstação dos diversos serviços êm que se
buscava atenção pelo procedimento licitatório aqui analisado.

. Vêja-sê o art. 18-C da Lei Complementar 
^o 

12812008 que alterou a Lei

^Pomplementiar 
Federal n.o 12312006:

"Att. 18-C. Observado o disposto no art. 18-4, e seus parágrafos, desta Lei

Complementar, poderá se enquadrar como MEI o empresário individual que
possua um único empregado que receba exclusivamenle 1 (um) salário
mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

Assim, como pode ser observar pelo edital do procedimento licitatório,

modalidade pregão no 31/2019, além das disposiçôes ali previstâs, a contratação da empresa
para prestagão de serviços Íicaria adstíita ao disposto na Lei complementar retromencionada.

. Entender pela nulidade da inabilitação da reÍerida empresa seria exigir do

Município atuação ilegal, uma vez que não seria possível a contratação da impetrante para

realizaçáo de diversas atividades de oficina sendo que não pode possuir mais de um

empregado.

Dessa forma, concluo pela ausência de qualquer nulidade no procedimênlo

adrninistrativo licilalório 31/2019, especiíicamente acerca / inabilitação da impetrante.

Cumpre ressallar, ainda, que a denegação da segurança não impede o

ajuizamento de ação ordinária. Nessê sentido, a jurisprudência do SupremoTÍibunal Federal:

MANDADO DE SEGURANçA - QUANDO A DENEGAçAO NAO IMPEDE

A AçÁO PROPRIA. SE O MANDADO DE SEGURANçA FOI

CONCEDIDO APENAS EM PARTE, NÁO FICA O IMPETRANTE

IMPEDIDO, EM PRINCÍPIO, DE USAR DA AçÃO PROPRIA NA PARTE

EM QUE NÃO FOI ATENDIDO. (STF. RE-EM'ATgOS: 74058 GB, REIATOT:

ALIOMAR BALEEIRO, Data de Julgamento: 1204/1973, TRIBUNAL

PLENO, Data de Publicação: DJ 08-06-1973 PP-)

Diante do exposto, não houve desrespeito a direito líquido e certo e, por

consequência, não é devida a segurança pretêndida.
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PROJUDI - PÍo:êsso: 00013í_98.20'19.8,16.0 t 55 - Reí. íyrov. 35.1 - Asgnado digitâlmente poí JuIàna Pinheiro RibêiÍo de A2evedo
1W2nt2O: JUT.GAOAIMPROCEDENTE A ACÀO. AÍq: Sêntenca

Saliento, por fim, que a concessão da ordem em sede liminar se deveu, em
especial, à'ausência de elementos a indicar que houvesse processamento regular do recurso
interposto, questão postêriormente êlucidada pelas informaçõês trazidas pela autoridad;
coatora.

l[. DtsPoslTrvo.

' Diante do exposlo e pelo que mais dos autos consta, resolvendo o
processo com análise do mérito, nos termos do art.487, inciso l, .lo Código de Processo Civil,
para o fim de DENEGAR A SEGURÃNÇA pretendlda, ante a ausência de afronta a direito
líquiCo ê certo.

Revogo a liminar concedida em mov. 13.1.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas dêste processo.

lncabível condênação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei

12.016/09).

Tendo sido denegada a gegurança, deixo de submeter o Íêito à remessa

necessana.

Publique-se. Registre-se. lntimem-se

Cumpram-se as disposições do .)ódigo de Normas da egrég;a

Coíegedoria-Geral da Justiça, procêdendo-se às anotações e corí unicações nêcessárias.

Com o tránsito êm julgado e permanecêndo esta inalterada, arquivem-se,

com as cautelas de estilo.

São Jerônimo da Serrâ, data dâ assinaturâ digitâ1,

Julitna Pinheiro Ribeiro de Ázevedo

Juíu de Direho
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REFERENTE AO PRE PRESENCIAL NO 31/2019 - PMNSB

OBJETO - Rêgistro dê Preços para eventual contralaçâo de empresa para prestação de serviços dê oÍicinêiros no Espaço Conviver -
Serviço de Convivência e Fortalecimênto de Vínculos.

VALIDADE DA ATA: De 08/08/20í9 a 07/08/2020.
BENEFICI{RIA DA ATA: IMPACTO - EIRELI
CNPJ s,: ro. 05.306.560/0001-92
Avenidô F.esidente Getúlio Vargas, 61 Sala 'l - CEP: 86730000 . Eaino: CÂ"ko, Astorga/pR
RESPONJAVEL JURIDICO: CaÍmen Cortez Wilcken. OAB/PR n0 22.,32.

ESPECIFICÂÇÃO DO OBJETO E PRECUS REGISTRADOS

Lôte
prod

Código do llârca do
produto.

Unidade
dê mêdida

0uântidadê Preço

unitário
Preço totâl

Lote 0011 I Ioficina Artesan

lArtesanato em

lartesanatos, co

ato. Formação necessária - Curso de
geral, com certificado de curso em
m carga horária de 12 horas semanais

8038 lmpacto MESES 12,00 700,00

3 lOficina de aulo maquiagem. FoÍmação necessária -

lcurso de aulo maquiagem e sobrancelhas. CaÍga

lhorária de 4 horas semanais.

8045 lmpacto I\,1ESES 12,00 620,00Lote 001

Lore 001 8036 lOficina de
lnecessarir

lo. oa nor,

[,4 ES ES 12,00lmpacto 1.300,rc

TENS

OTAL

Item

na de Esporte Dança e teatro. Formação
- Curso de Educaçâo Física, cârga horária

08 horas semanais

8.400.00

7,440,00

15.600,00

31.440,00

PUB TRIÍI{ESTRAL DO EXTRAT DA ATA DE REGISTRO DE PRE o N." 90/2019 :,f.UUl9
R ERENT P PPãS-?NCIAL N" 31/20,I9 - PMNSB

OBJEÍO - Registro de preços para eventual contratação de emprêsá para pr |slação de serviços de oÍicineiroi no Espaço Conviver -
Servico de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

VALIDADE DA ATA: De 08/08/2019 a 07/08/2020.
BENEFICIÁRIA DA ATA: PAULO ROBERTO MOREIRA

CNPJ sob no. 11.214.840/0001-73
Rua Joaq lenrique Jaqueta, 10 - CEP: 86300000 - Baino: Jardim dos Pioneiros, Cornélio Procópio/PR

RESPONSÁVEL JURiDlco: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.
I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

TENS

Código do
produto/sêrviço

QuantidadeMarca do
produto

Unidade
de mêdida

^,te Item DêscÍiÉo do produlo/seÍviço

12,00MESES8041 Oficina Corte ê costura. Formâçâo necessária -

Curso dê corte e costura industrial. Cargâ horária

04 horas semanais.

STUDIO UP 12.792.00

IU ES ES 12,00 630,00

1.06"1 rl0

Preç,
unrláric

5 8044

6,720,00560,00MESES8043

Oíicina de informática. FormaÉo necessária -

Certificado de informática (WORD, EXCr; :
PoWER POINT). Carga horária de 8 hoÍas

semanais

Oficina de manicure e pedicure. Formaçâo

necessária - Certificado de curso dê manicure e

pedicure. Carga horária de 4 horas semanais.

STUDIO UP

STUDIO UP

I

600,00MESES 12,008171 OÍlcina de música Formaçâo necessária -

Certificado de música- Carga horária de 12 horas

semanais.

STUDIO UP

Lote 00'l 6

7

I,,IESES 12,008 8046 OÍicina Projeto Guarda Minm. Formaçâo

necessária - Curso de GuaÍda Mirim, Curso de

educâdor social, ceÍliÍicados de Magistério ou.
pedagogia, com carga horária de 12 (doze) horas

semanais.

STUDIO UP

6s.472,00

lotalPre{o
I

I

7.560,00

7.20C.00

2.600,00 31.200,0c

OTAL

D€uíEnto assinado po. Cê1iic€d. Oigita - Nova Ssnta
BáíbaÉ Prêr.ir râ Mul)iâpálr ii:)61080000160-ac SERASA-
Sua autc.ticidâdê ó !ãí..nd. .6.1e q@ vi3u.li?edo .Ía!ei do

sÍe; irelvrl.qsh+LS0Y.hllldll llhli.âm/Ji,.i\fi ci.ifl ln'.

Diário OÍicial Elêkônico do Município do Nova Santa BáÍbara
Rua: Wâlliedo Bitleílcoun de Moraês n'222 - CênlÍo

Fone/Fax: (43) 3266{100
F-mail: diaíioonoal@nsb.pr.gov L - .

pmnsb@nsb.pr.0ov.br I

I

DescriÉo do produto/sêMço

I

l

4

Lore ool 

l 
2

I

I

Lote 00í 
|

12,00

Lore 001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
PREGÃO PRESENCIAL N' 3I/2019

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020,lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 3112019, numeradas do no

306 ao n" 3 12, que corresponde a este termo.

Ehitu [os
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CF.P - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Parâná

E-mâil - licitacao@nsb.pLggJ.b! - www.nsb.pr' gov.br

1



íE

E
í13

Poder
Executivo

Ano Vll

IMPREN§A OFICIAL -
Lei n' 660, dê 02 de abril
de 20í3.

Edição N'1729 - Nova Santa BárbaÍa, Paraná. QUARTA-FEIRA, 27 de MAIO de 2020.

| - Atos do Poder Executivo
P B L DO EXTRAT DA AÍA DE P

REFERENTE AO PRE N" 3'Í/20í9 - PMNSB

OBJETo - Regisko dê pÍêços para êvêntual contratação de empÍesa para pÍestação de serviços dê oÍicinêiÍos no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Forlalêcimento de Vinculos.

VÂL|oADE DA ATA: De 08/08/2019 a 07/08/2020.
BEl,lEF|CIARli{ OA ATA: IMPACTO - EIRELI
i^J sob no. 05.306.560/0001-92
Avcnida PÍesidente Geúlio Vargas, 61 Sala 1 - CEP: 86730000 - Bairro: Centro, Astorga/PR
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

ITENS

Lote Item Codigo do
produto/seoiço

DescriÉo do produtdservip MaÍca do
produlo

Unidade de
medida

Preço

unitário

Preço

lotal

Lote 001 1 8038 oÍicina AÍtesanato. FoÍmaÉo necessáía - Cuíso de Aíesanato em
geÍal, com ceÍtificado de curso em artesanatos, com carga horária de 12

hoÍas semanais

lmpaclo MESES 12,00 700,00 8.400,00

Lole 00'1 3 8045 oíicina de auto maquiagem. Formação necessária - Curso de auto
maquiagem e sobrancelhas. CaÍga horáíia de 4 hoÍas semanais.

lmpacto MESES 12,00 620.00 7.440,00

Lole 001 4 8036 Olicina de EspoÍte Dança e teatro. FormaÉo necessáÍia - Curso de

Educ2Éo Fisrca, cârga horána de 08 horas semanais

lmpacto IVESES 12,00 1.300,00 15.600,00

31.440,00TOÍAL

ESPECIFI DO OBJETO E PRE S REGISTRADOS

REFERENTE AO PRÊGAO PRESENCIAL NO 31/20í9 - PMNSB

oBJETO - RêgistÍo de pÍêços paÍa eventual contÍalação de empresa para prestação de serviços de oficineiros no Espaço ConviveÍ - Serviço de

Convivência e Fortalêcimênto dê Vínculos.

V. -'DADE DA ATA: Dê 08/08/20í9 a 0710812020.

BEI.IEFICÉRA DA ATA: PAULO ROBERTO MOREIRA

CNPJ sob no. 1 1 .214.840/0001-73

Rua Joao Henrique Jaqueta, 10 - CEP: 86300000 - Bâuro: Jardim dos Pioneiros, Cornélio ProcópioiPR

RESPONSÁVEL JURíorco: Carmen Cortêz witcken, oAB/PR no 22.932.

ESPECIFICA AO DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

ITENS

PÍeço

unitáÍio

Preço

tolal
Lote llem Código do

píoduto/sêÍYiço
Dêscrição do pÍodutdserviço Marca do

pÍoduto
Unidâde de

medida

1.066,00 12.i92,00STUDIO UP MESES 12,00Lote 001 2 8041 Ofcinâ Corte e costura. FormaÉo necessáÍia - Curso de corte e

costura industÍial. CaÍga hoÍána 04 horas semanais.

MESES 12,00Oícina de inÍormática. FoÍmação nec€ssána - Ceítificado de informálrca

(woRD, EXCEL E POWER POINT). Carga horáíia de I horas semanais
STUDiO UPLote 001 5 8044

12.00 560,00 6.720,00STUDIO UP MESESLote 001 6 8043 OÍcina de manicure e pedicure. Formaçâo necessáía - CeÍtificado de

curso de manicure e pedicure. CâÍga horáÍia de 4 horas semanais.

12,00 600,00 7.200,00STUDIO UP MESESLole 001 7 8171 Ofcina de música FoÍmação necessária - CertiÍlcado de música

Carga hoÍâía de 12 horas semanais.

31.200,0012,00 2.600,00SÍUDIO UPLote 001 I 8046 oíicina Poeto GuaÍda MiÍim. FormaÉo necessária - CuÍso de

GuaÍda Mirim, Curso de educador social, certificâdos dê Magislério ou

pedagogia. com carga hoÍária de 1 2 (doze) horas sernanais.

65.472,00TOÍAL

Diário OÍicial Elêtrônico do ilunicípio de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Biltencourl de Moíaes n'222 - CenlÍo

Fone/Faxr (43)326H100
E{nail dlaíboÍioal@nsb.pr.gov.t í

pmnsb@nsb.pr.gov-br

ooco.Mro Nn.do w C..ttízto Drgíd - Nolt $nÉ
Bá,bá.â PÉ,óÀr.r r,irnooal: 9556108000O16O-AC SER,(SÀ-
Suâ .uroôrÚdads á gâ@tiA dédê q@ rrsu.lEado .úâvés do
íte: Etú!4eff ! !í3oI U4!94erlruht.â.âold'.qcolerltcÂla

Diário Oficial Eletrônico
lVlunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ÊSTÁDO DO PARANÁ

Aos 28 dias do mês de maio de 2020,lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo licitatório de Pregão Presencial n" 3112019, numeradas do no 313 ao
no 315, que corresponde a este termo.

Ehhu L f,os

Responsável pe o Setor de L tações

Rua Walfrcdo Binencoun dc Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla BfubarÀ Pataná

- E-mail - licitacaoaonsb.pr.eov.br - w»'vv.nsb.or.gov-br

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓNTO ON
PREGÃO PRESENCIAL N' 3I/20I9


