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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PRESB$G}AILmo
Processo Administrativo n.o 7212017

OBJETO: Aquisição de móveis planejados para a Farmácia
Básica.

DATA DA ABERTURA: Dia 2110812017, às 14h00min.

DOTAÇAO:

017

VALOR MAXIMO: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, 222, Íeletone - 43.326ô'8100 - C.N.P.J. N." 95.561'080/0001-60

DoTAÇÓES

zo17 lzaso loa.ooz.ro sor.oaao.zoar lasa Do Exercício

lzsoo loe.ooz ro sor oseo.zoar lnsa 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

E-mail: li"iru.uoía nsh nr sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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=+ PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

4úL
ü02
lia

11ftt NOVA SANTA BARBARAI- -15

CORRESPON DENCIA INTERNA

DE: Secretaria ltlunicipal de Saúde No 27612017

PARA: Secretaria de Administracão I i DATA: 24t07t17

ASSUNTOI AbeÉura de Processo Licitatório para balcões e armários para
farmácia

Mediante autorizaçáo desta Secretaria fulunicipai, venno por meio

desta solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de Processo Licitatório para a

aquisição Ce:

gnrcÕrs r nnl.aÁRros, pARA FARN4ActA, 100% MDF. NA coR BRANCA, MtDit\DC 4,c4x2 65i\1 -
2,25X2,65M + BANCADA COM GAVETAS 2,6CX0,55M.

Atenciosamentê,

Mich oares de Jesus
Secrerár-ia í-,,-ricioai de Saúde

-L1 o+ i)-
Nome Daiã

Rue ,rater Glrinr?.àes,r: 03s-: ; à . G.;l 266 310Crúi.P; -,'úi :ô1 ir3i.0C!. al
É-:na: pÍr,-,soO-.sb.t... :;i,r.f,.- \t,,/a Sê!1la 83.üâ.a -:'3aêná

Recebido por



,tii: .i;;iffi:;.''"

1

I

t
t

I
t
t
I

'í
t
il

I

i

I
I

I

,]



,

a

I i'*'

F,

I

,..:: 1.:,

.;;,r



-,..-§, , i.,,

''r.'ü'.{r".

i

j



l

i
l

I
I
I

I

I



:.



iJU:

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucra rrutenrua

Nova Santa Bárbara, 2410712017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a
aquisiçâo de móveis planejados para a Farmácia Básica, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

c ndo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.25 0-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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ADA-AM BI E NTES PLAN EJADOS I-TDA -M E

CN Pl. : 22.499 .1.33 / OOO1.-97

RUA:HELENA ANUNCIADA BETTI, 238, JD MARISSOL

LONDRINA-PR

FON E :3329-0305/99905-7548
CRÇ; ME' r'rO

LONDR!NA, 24 DE JULHO DE 2017

CLIENTE: PR.EFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA

LOCAL: UBS

TOTAL

FORMA DÉ PAGAMENTO: A VISTA

Rs 11.200,00

1 BALCÔES E ARMÁRIOS, PARA FARMÁC|A, iCO96 MDF, NA COR RS

BRANCA, (4,04X2,65M + 2,25X2,65M + BANCADA COM GAVETAS 2,60X0,55M)

12.000,00

Prazo de entrega: 40 Dias



I

Razão Social: Antonio FeÍreira Ramalho Moyeis Me
CNPJ: 07.855.564/0001-55

LE 9054725356

Av. Maximo Perez Garcia, Ne 221

Jd. Belo Horizonte

Londrina - PR

Fone:3334-2423

0ic

R,tm,tmo
ilIovus

oRçAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr

Referente à:
. ARMARIO PARA FARMACIA NA COR BRANCO MEDINDO 4,O4X2,65 MT

CONFORME O ANEXO;

Rs 6.ss0,00

-ARMARIO PARA FARMACIA NA COR BRANCO MEDINDO 2,25X2,65MÍ
CONFORME O ANEXO;

Rs 3.680,00

. BANCADA COM 4 GAVETAS NA COR BRANCO MEDINDO 2,60 X 0,55 MT

CONFORME O ANEXO;

RS 1.420,00

- TOTAL DE MOVETS Rs 11.650,00

PRAZO DE ENTREGA:

40 DrAs epós corurnaro ASSTNADo.

MATERIA PRIMA 1OO% MDF:

*PORTAS EM MDF ].8 MM
+CAIXARIA EM MDF 3 CM ENGROSSADO
*FUNDO EM MDF 6 MM
*coRRED|çAS TELESCOPTCAS COMU M
+DOBRADTçAS COMUM

oRçAMENTO VALTDO POR 30 DtAS.

FORMA DE PAGAMENTO A COMBINAR

Londrina, 28 de Julho de2077



26107,017 E-mâilde lsmweb - Soluçôes para lnternel - CotaÉo preços móveis planejados

Armário l.jpg
296K

ArmáÍio 2jpg
357K

Balcão í.ipg
352R

Balcão 2jpg
357K

6 anexos i1

Bancadajpg
352K

a Cotação Móveis Planeiados Farmácia.doc
40K

Cricel Móveis Sob Medida <cricelmoveisplanejados@hotmail.com> 25 de julho de 2017 21:29
Para: Setor de Licitaçóes - Prêfeitura Municipal de Nova Santâ Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Boa noite segui aqui o orçamento referente aos projetos enviados, o orçamento ficou em 6.270,00 tudo em mdf
dobradiçâs metálicas blum e corrediça telescopia e puxadores em alumínio, condiçóes de pagamento 1+2 ou
5.980,00 avista.. desde de já obrigado pela preÍêrencia

f 6,t'u

Enviado do Email para Windows 10 L6 t,
U iu"L

h

htlpsJ/mail.googl6.coír/maiyu/o/?ui=2&ik= 1463514Md&jsver=TNCgFLUUgyw.pt_BR.&view=pt&seaích=inbox&th= 15d7c4c5dc88bÍ59&siml=15d7 617



311O7t2017 E-mail de lsmweb - Soluçõês pâíâ lnternet - ColaÉo preços móveis planejados

Boa tarde,

Esse valor de R$ 6.270 é para conÍecção dos 3 móveis (balcão, armário e bancada)?

Att,

19

Em 25 de julho de 2017 21:29, Cricel Móveis Sob [.4edida <cricelmoveisplanejados@hotmail.com> escreveu
Fexlo das mensagens anteriores ocultol

[rexto das mensagens anteriores ocullol

Setor de Licitações . Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Cricel Móveis Sob Medida <cÍicelmoveisplanejados@hotmail.com>

Segue anexo descritivo dos móveis, incluindo a bancada.

31 de julho de 2017 11:17

Att,

Em 25 de julho de 2017 21:29, Cricel Móveis Sob lúedida <cricelmoveisplanejados@hotmail.com> escreveu
ffexto das mensagens anleriores ocullol

ffexto dâs mensagens anlerioÍes ocullol

E Cotaçáo Móveis Planelados Farmácia.doc
40K

Cricêl Móveis Sob Medida <cricelmovêisplanejados@hotmail.com> 31 de julho de 2017 15:21
Para: Setor de Licitâções - PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Boa tarde Elaine. Segue o valor da bancada que estava faltando: R$925,00. Totalizando
R$71 50,00 reais. Obrigado.

De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 31 de julho de 2Ol7 72:L7:OO

Para: Cricel Móveis sob Medida
Assunto: Re: Cotação preços móveis planejados

Fexto das mensagens anteíiores ocultol

https://mail.google.com lmai|ulol?úi=2&ik=1463514Md&jsver=55gEbdLu_MYpt_BR.&view=pt&search=inbox&th=15d99e'1bc3e265d5Esimt= 15d7 9/9



))

ESTIMATIVA DE PREçOS

CRICEL ADA RAMATHO MÉDIA

CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONI Rs 7.1s0,00 Rs 11.200,00 Rs 11.650,00 Rs 10.000,00

C.^J
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PBEFEITURA iIUNICIPÂL

rmffis#I#*p

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, Ol /08/2017

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de móveis planejados para a Farmácia Básica.

Senhorita Contadora:

Tem esta Írnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para a aquisiçáo de móveis planejados para a Farmácia
Básica, conforme solicitaçào da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária
Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 1o.oo0,00 (dez mil
reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela;lne Crls Lu Sanúos
Setor de Licit s

Rua Walfredo BiftencouÍt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA IIUNICIPAL _l

15

raHffi#;#gA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcr.q, rxrnRNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 01/08/2017, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a aquisição de móveis planejados para a Farmácia Básica, conforme
solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num valor
mriximo previsto de RS 10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.0380.2031 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2890;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2900.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 0110812017 .

Atenciosamente,

Lauril'4 e Souza
Contadora/CRC 04

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes n'222,Cerfio,I 43. 3266.8100. X - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara.
Paraná - E - www.nsb.Dr.gov.br

po*pot
50961O-4



PREFEITURA MUNICIPAL tc
NOVA SANTA BARBARA

coRREsPoNoÊHcte rruteRrun

De: Setor de Licitaçóes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0110812017

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pela Sra. Michele Soares de
Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de móveis planejados para a
Farmácia Básica, num valor máximo previsto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e informado
pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
í 0.301.0380.2031 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2890;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2900.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine os Santos
ESSetor de Licita

Rua Watitedo Bittencoun de Moraes n'222,Centro,8 4i.3266.8100 X - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara.

Paraná - E - E-mails - Iicitaçao@nsb.or.gov.br - wrvw.nsb.or.gov.br



1?PREEEITURA MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀ}TTÀ BÀRBÀX.A
Av, Walfredo B.iltencour! de Moraes nÔ 222, Eone/Eax (043) 3266-8100

cNPJ N. o 95 .561. 080/0001-6ô
E-nail: pm-'lsbGnsb.pr.go\'.b: - Nova Santa Bárbara - Parana

Parecer juridico

Sof icj-tante: Departamento de Licitações

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer

acerca das providências a serem adotadas para a

aquisição de móveis planejados para a Earmácia Básica,

em uma contrataÇão que nào supera o valor de RS

10.000,00 (dez mil reais) , conforme solicitação e

;ustificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

r.
De

pelo órgão

contrataÇão,
vafor máximo

constaopedidoea
ser beneficiário com

caracte ri zaÇâo preci sa

li,citado.

justificativa
a pretensa

do obj eto e

saida,
a

com

O procedimento contempl-a, ainda, a indicação de

dotação orçamentária especifica e parecer contábiJ- para

fazer frente com as despesas da contratação.

Ademais, a contrataÇão está devidamente

autorj-zada pela autoridade administrativa competente.

E o breve relatório.

II.

Páqiná-l de 5
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PREE EITUB,A MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀ}ITâ BARBÀR,A

Àv. walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Eone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: plnnsb@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbarâ - Paraná

Inicialmente, via de regra, as obras, serviços,
compras e alienações do Poder PúbIico devem ser
precedidas da realização de processo administrativo
l-icitatório. Dito preceito decorre, incfusive, de

mandamento constitucional. fn verbis:

Art. 31 . A adminj.stração púb1ica dj-reta e
indireta de qualquer dos Poderes da Uniào, dos
Estados, do Distrito Eederal- e dos Municípios
obedecerá aos principios de legalidade,
impessoalidade, moral- j-dade, publicidade e
efj,ciência e, também, ao seguinte:

XxI - ressalvados os casos especificados na
IegisJ,ação, as obras, serviços, compras e

alienações sêrão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condiçÕes a todos os concorrentes, com
cfáusulas que estabeleÇam obrigaçÕes de
pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da 1ei, o qua.L somente
permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações,

Como forma de dar maior efetividade a esse

normado, o Iegislador infraconstitucional editou a Lei

n. 8.666/93, que cuida, num contexto ampIo, das

licitaÇões e contratos administrativos.

A partir da lei geral-, outros regufamentos

foram sendo editados pelo Poder Púb1ico, ate chegar na

ediÇão da Lei n. I0.520/2002 - que instituiu a

modalidade pregão1 .

rÀ fim de não
pregão nâo foi

clariíica-se que a moda l idade
pe 10 Poder Legaslativo. Outras

Págr.nã 2 de 5

envolver o leitor em erro,
a úItima a ser instituicid
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PREEE ITUR,A MT'NICIPAÍ. DE NOVA SÀI{TÀ BÀRBÀR;À

Av. Iralfredo Bit!encourt de Moraes r,o 222, For,e/Fax (043) 3266-8100
cNPJ N.o 9 5 . 5 61 . 0 8 0 / 0 0 0 1 - 6 0

E-Irâif: pmnsb!ê.sb.p!.gov.br - Nova SaÊta Bárbara - Par:ana

Acredi-ta-se, sal-vo melhor 1oízo, que a

modalidade pregão é a que melhor se amolda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser
contratado não exige um processo/procedj-mento de maior

elaboração, por demais complexo.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser

l-icitado é dotado de natureza comum, ou seja, cujos
padrões de qualidade bem podem ser "obj etivamente

definidos pelo editaf, por meio de especificações
usuais de mercado".

aspecto
pregão.

afirmou:

Esses elementos,

de legalidade,
Nesse aspecto, o

vafe dízer, no que tange ao

tornam possiveJ- a adoção do

TCU, no acórdão de n. 2l'72/O8,

"A utilização da modalidade pregão é possivel,
nos termos da Lei n' 10.520/2AA2, sempre que o

objeto da contrataÇão for padronizáveI e

disponível no mercado, independentement e de sua

compJ,exidade".

Destaca-se que a

utilizar dessa modal-idade,

Logo, é facultativo.
e

Administração
não "deverá"

"poderá"
f azê-f o.

rnais
RDC

foram e
Regime

arnda continuam sendo constituidas/ como, por exempfo,
Di Íerenc.Iado de L-onLrataÇào.

o

?á g.ina 3 de 5



.) al9UPREFEITUR,A MUNIC IPÀL DE NOVÀ SÀ}iITA BÀRBÀA.À
Àv. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, FarLe/Fax (043) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-maiL: pmnsb!4nsb.pr,qov.br - Nova SânEa Bárbara - Paraná

Em que pese isso, dentre as modalidades

Iicj-tatórias, o pregão afigura como sendo a mais

simples, e por isso, acarrêta grande celeridade e ampla

participação de pretensos licitantes, o que converge

com os objetivos licitatórios, conforme prescreve o

art. 3o, da Lei- n. 8.666/932

Lei n. 8.666/93

Art. 3' A Ij,ci-taÇão destina-se a garantir a
observância do principio constitucional da
i-sonomj-a, a seleção da proposta maj,s vantajosa
paraaadmrnistraÇàoeapromoçãodo
desenvolvimento nacional sustentáveI e será
processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da Iegalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade. da
publ-j-cidade, da probidade adminj-strativa, da
vinculaçào ao instrumento convocatório, do
julgamento ob]etivo e dos que lhes são
correlatos.

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoÇão do

pregão para acobertar a contrataÇão do objeto do caso

corrente, em vista, primeiro, que há expressa

autorização legaI, e outro, que pelas caracteristicas
simplórias, ostenta o pregão certa medida de vantagem à

Administração.

Por outro lado, fi ca

Administraçào a escolha da espécie do

se adequa às suas necessidades, se o

ou o pregão presencj-al, ficando
justificação interna.

a critério da

pregão que melhor

pregão eletrônico
a critério de

Página 4 de 5



21PREEEITI'R]A MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀ}ITÀ BJúAÀA,JA
Àw. walfredo BittencourE de Moraes no 222, FarLe/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.. 95.561.080/000 r-60
E-úai1: pmnsb.ênsb.pr,gov.br - Nova San!a Bárbara - Paraná

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opi-na

pela possíbllidade da adoção da modal-idade licitatória
pregão, podendo ser adotada a espécie efetrônica ou

presenc j-a1, estando isso a cr j-tério e lustificação da

Administração.

É o parecer, salvo melhor juizo.

Nova Sant.a Bárbara, 02 de agosto de 2017.

Gabiiel Àlureidáúe Jêsu s

Procuradoria Juridica

Página 5 de 5
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNÂ

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PRErGÁO PRESENCIÂI t" 3112(J17, que tem
por objeto a aquisiçáo de móveis planejados para a Farmácia Básica,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 /07 /2OO2, IÊi Federa-l n" 8.666, de 2l l06/ 1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal no 3.555 de 08l08l2O0O, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" O8Ol2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 02 l08l2OI7 .

lzrlÉric Kond.o
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Mo.aes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



4É. PREFETTURAT\4UNtCtPAL

I--- NOVASANTABÁRBARA
I * i ESTADo Do PARANÁ

=i:
AVrSO DE LTCTTAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N.O 3'II2O17
Processo Administrativo n.' 7212017

Objeto: Aquisição de móveis planejados para a Farmácia
Básica.

Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos
21t08t2017.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

Inicio do Pregão: Dia2110812017, às 14h00min.

Preço Máximo: RS 10.000,00 (dez mil reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍrdas em horário de
expediente na Prefeitura lvlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 0310812017

Ma n o de Assis Nunes

,:J

4,./
I

Pregoeiro
Portaria n" 08012017

^.,."t'õ'.i* c.,

l,Jt [t
?l-'v-'í tt--

-\!í
al.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - u.rvrv.nsb ov.br
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PREFEITURA N4UNICIPAL ? I

ESTADO DO PARANA

PREGAO PRESENCIAL NO 3í/20í7
Processo Administrativo n.' 7 212017

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8'100 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

NOVA SANTA BARBARA

-/.-!r, - .;afi-=-=.-
/ l-a | -

lEê9- Anrtuúe*assis N u nes
Pregoeiro

Portaria n" O8O|2O17

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mai I - licitacao@nsb.pr.gov.br - u,rvw.nsb.D!'gev.br
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PREGAO PRESENCIAL N" 3í12017
Processo Administrativo n." 7 212017

Objêto: Aquisição de móvêis planejados para a Farmácia Básica.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax

, aos t 12017

Carimbo Padronizado da Empresa

2
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Processo Administrativo n." 7 212017

LICITACÂO EXCLUSI VA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA D E PEQUENO PORTE
E/OI.J MICRoEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MED tLC 147t2014t.

ABERTURA DA LICITAçÂO

AbeÉura: Dia 211O812017, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia 2110812017.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 08012017 , do Senhor Prefeito Municipal, torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÁO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por Lote,
que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .O2, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para aquisição de móveis planejados para
a Farmácia Básica, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

No dia 2í108/20í7, às í4h00min, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita

a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes
fechados e indevassáveis até às í3h30min. do dia 21lOBl2O17, contendo documentos e

proposta assinada por seu represêntante legal, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Mo?es,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

í. DAS COND|ÇOES DE PARTICIPAçÃO
1.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl).

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

respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiçôes deste Edital e seus

Anexos.

1.2.3. Parc íins da aplicaçáo do artigo 48, § 3" da Lei Complementar 123/2006, entende-se

como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oÍerecida por um

licitante habilitado.

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

3
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e) empresa que náo seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 3o e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO

2.í. O objeto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, na
aquisição de móveis planejados para a Farmácia Básice, conforme descrições
constantes neste edital e seus anexos.

3. DOTAÇÃO ORçAMENTÁR|A
. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
amentária:

4. DAS IMPUGNAçÕES AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderáo serfeitas até as í7 horas do 2" (segundo)
dia útil anterior à data fixada paru a rcalizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer

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

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereÇo eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitaçôes da Prêfeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário dâs 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico.
licitacao@nsb. pr.qov. br
4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petiÇão no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.í.3. Não serâo conhecrdas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.í.4. Procedentes as razões da petição de impugnaçáo contra o ato convocatório, será

designada nova data paa a rcalizaçào do certame.

5. OA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1. Esta licitacão é exclusiva para participacão de microempresa e empresa de

DOTAÇÓES

3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 I29OO lo8 OO2. í 0.301 0380.2031 h98 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

Deoueno oorte. qualiÍicadas como tais nos termos do artiqo 30 da Lei Complementar
n.o 123/2006, com as alterações da Lei Complementar n." 14712014.

6.2. Não fará jus ao regime diferenciado e íavorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2.1. Oe cujo capital participe outra pessoa juridicâ;

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

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail lic itacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.or.gov.br
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5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006,

5.2.4. Culo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capitâl de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123
de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisáo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a Íorma de sociedade por açôes;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contralante do serviço,

relaçáo de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.í. O envelope N" 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia 21108/20í7, contendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE N" 0í - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 3í/20í7
ENVELOPE NO 02 . HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 3.I/2017

.2. Não será aceito em ual uer hi se a artici a

considerado este, aquele que apresêntar os envelooes aDós o horário estabêlêcido

Nova Santa Bárbara, Paraná - , - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb ov.br
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Dara a entreoa dos mesmos. comorovado Dor meio do orotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessáo Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

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

mero de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

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

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em yigor e suas alterações, ou consolidação,

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

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de aDresentar cóDia do contrato social no envelope de

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que

possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, inconeção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassif icação da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniÍestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

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

Declaração de cumprimênto dos requisitos de habilitação, conÍorme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no inÍcio da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

6
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7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1- Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.1 0. Conforme previslos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaçáo comprobatória
dessa condiçáo, através dos seguinles documentos:

a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva Junta Comercial.

7.1í. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentaçáo comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. OA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contem a relaçáo detalhada do objeto da licitaçáo (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçôes para preenchimento de proposta (Anexo lV).

8.1 . 1 . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

8.1 .2. A proposta deverá ser impressa em 0'1 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas

informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificaÇão da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação,

c) Descriçáo dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l)

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este editel;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

f) Prazo de entrega é de no máximo 40 (quarenta) dias, contados a partir da assinatura do

contrato;
g) Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias, após entrega da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

8.3 - a não aprêsentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
8.4 - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que náo sofra danos;
8.5 - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital,

7

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvww.nsb.Dr.gov.br



@B

IH
r§ç"8==

PREFEITURA MUNICIPAL JI

NOVA SANTA BARBARA
ESÍ ADO DO PARANA

8.6 - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda correnle nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficaráo a cargo
da futura contratada;
8.7 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se ênquadrem nas
especificações exigidas;
8.8 - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações/Pregôes, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.9 - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.10 - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;
Forma de Pagamenlo. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informaçôes sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,
através de diligências ou vislorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais e íederais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para

prestação dos serviços licitados.

9. OA APRESENTAÇAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇAO
9.í. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitaçáo (item '10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
9. 1 .1 . Quando o certiíicado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matrizJfilial. Os documentos apresentados deverão estar em nome do

licitante responsável pela prestaçào dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1 . Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os

documentos deverão estar em nome desta.

9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, eté a data da abertura
da sessão pública dêste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

í0. DA HABILITAÇAO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: -/10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
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federais e à Dívida Ativa da uniáo (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 8.21211991, às contribuiçôes instituidas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos -Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;
'10.'l .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos /
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

10. 1 .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, -
mediante apresentaÇão do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.
10.'1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) medianle a"/
apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
'10. í .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, -
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),/
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1 943.

í 0.2. DOCUMENTAÇÂO COMPLEMENTAR:
10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do aÍ1.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1 999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

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

contratar com o poder público, em qualquer de suas esíeras, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

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

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

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

10.3. Os documentos de habilitação poderáo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgáo de
imprensa oíicial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

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

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.

9

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

10.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitaçáo da licitante.

J.l

ESTADO DO PARANA

10.5. As declaraçôes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

em

10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deveráo apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade íiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

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

10.7.2. A náo-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contrataÇão, sem prejuÍzo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já

convocados para apresentar sua documentação de habilitaçáo e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o ptazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissóes,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

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

íí. DOS PROCEDIIIENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
1'1.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

1 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condrções de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para coníerência dos

lacres e protocolos.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoú?nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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'1 '1.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

í 1.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

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

1 í .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Presencial;
í 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAçÃO;
1í.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a aulorizaçáo de fornecimento.
í 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por e)Íenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

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

1 í.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sortero
para determinação da ordem de oferta dos lances.

í 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classiÍicadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preÇos até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do vencedor.

1 í .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbars e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. Os Iances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preÇo

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

implicará exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

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

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

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

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administraçáo ou com os preços
praticados no mercado.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.goy.br
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11.í5. considera-se preço excessivo, para os fins de avalraÇão da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estrver acima do valor estimado pela administração

1í.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAçÃO" Oo licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|LITAçÃO e
item íO - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1í.17. Se a oferta não íor aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

1í.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 11.í7.

1 í .19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqúente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente, na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a

apuraçáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

1 I .20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1í.21. No caso de vício na documentação de regularidade Í'iscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamenlo ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item '10.7 deste edital.

í 1.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

1í.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS OOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item 1O - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1í.26. No gÂzo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a lrcitante

declarada vencedora, deverá apresentar s a orooosta com os valores devidamente
aiustados

11.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
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11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.27. Podeé o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibrdos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

1í.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro iníormará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e Íazendo a comunicação direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.

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

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

1í.3í. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

í2. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.'1 . No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Lote, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste
Edital.

í2.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuia proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaraÇão dos classiÍicados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

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

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicaçáo e homologação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 3. í . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da sÍntese de suas razóes em ata, sendo que a falta de
manifestaçáo imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

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

Pregoeiro.
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í3.2. será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. os recursos interpostos às decisões proferidas pelo pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 17lO7l2OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
PreÍertura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
lici nsb ov.br e encaminhado por rntermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisáo, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
í3.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
í3.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçóes do site
www. nsb. pr.qov. br.

í4. DO CONTRATO
14.1- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiÇõês dê habilitação;

í4.2- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaÇão das sançóes
cabíveis.

14.3 - O contrato terá vigência de até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

,l, r ' ís-OBRIGAçOESDACONTRATADA

í5.1. Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente
instrumento e de acordo com as especificaçóes e termos mencionados na proposta e no
Anexo I deste Edital;

í 5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administraçáo, nos termos da Lei 8-666/93;

15.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruçôes deste Edital e seus anexos.

í 5.4. Responder civil e criminatmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitação,
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

15.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@n sb.or-sov.br - www.nsb pr.gov.br
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1 5.5.1 . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e
comerciais, não transfere à Administração pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato;

15.6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a
execução do objeto da presente licitaÇão, atendidas todas as exigências legais pertinentes,
tais como trabalhistas, inclusive no que se reíere às normas de seguranÇa no trabalho e
previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais
especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará
única e exclusivamente responsabilizada;

15.7. Custos relativos a deslocamento, para transporte dos proíissionais, serão por conta da
Contratada, observada as normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo
nenhum ônus à Contratante;

15.8. Comunrcar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem
competirá deliberar a respetto, toda e qualquer situação anômala no decorrer da execução
do objeto da presente licitação.

í7. DO VALOR
17.1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

{8 - DO PAGAiíENTO

18.'1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega e instalaÇão dos móveis,
mediante apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), refêrênte a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às conlrrbuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
í8.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a eíetivação do pagamento.

í8.3. A PreÍeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.
í8.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a

correção monetária.

í9. DAS PENALIDADES

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixat de entregar
ou aprcsentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou íraudar na execução
do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contrat com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios
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e, será descredenciado no sicaf, ou nos sisÍemas de cadastramento de
fornecedores a gue se refere o inciso xtv do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até S
(cinco) anos, sem prejuízo das murtas previstas em editar e no éontato e das

,s,

1 9.'Í - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas as seguintes penaldades.

19.'1.1- Deixar de apresentar a documentaçáo exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração peto prazo de 1 (um) ano;

'í9.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%o sobre
o valor total do empenho);

19.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execuÇâo e
sem prejuízo ao resultado: advedência;

19.í.4- Multâ de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atêndido) por dia de atraso na prestâção dos serviços, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão unilateral do contrato pela Administração ê da aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

19.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta especÍfica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

19.3 - O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justiÍicados e comprovados, cujos efeitos não era possível evilar, ou impedir.

20 - DtsPostçoEs FtNAs

20.1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaÇão, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49
da Lei Federal 8666/93).

20.2 - Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000
Fone: 43-3266-8100 ou por e-mail. licitacao@nsb. or.oov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.

20.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente
nas Leis Federais 8666/93.

20.5 - As instruçóes estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. AlegaÇões de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, não seráo aceitas como razões válidas para

l6
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.lustrficar quaisquer eTros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas.

20.6 - A participaçáo do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

2,I. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
21 .1 . ANEXO I - Termo de Referência;
2í.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
21.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
21.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta,
21.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendrmento aos requisitos de habilitaçáo);
21.6. ANEXO Vl - lVlodelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
21.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
21.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaraçáo de Fatos lmpeditivos;
2í.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
21. í 0. ANEXO X - Modelo Declaração de Náo Parentesco;
2'1 .1 1 . ANEXO XI - Minuta do Contrato.

22. DO FORO
22.1 . Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que sela, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitaçáo.

Nova Santa Bárbara, 0310812017 .

flc ondo
Prefeito Municipal

/

Ma ntônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

.gH:x#;; j".::"J,"."
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ESTADO DO PARANA

PREGAO PRESENCIAL NO 31/2017
Processo Administrativo n.' 72120í7

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto e Valor Máximo

1 .1 . A presente licitação tem por objeto a aquisição de móveis planejados para a

Farmácia Básica, compreendendo os serviços de confecção e instalação completa, para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificaçóes abaixo
relacionadas.

2. PRE O ESTIMADO E ESPECIFICA Ões:

3. DO LOCAL EPRAZO DE ENTREGA
3.1. A entrega e instalação dos móveis planejados, objeto desta Licitaçáo, deverão ocorrer
na Farmácia Básica, localizada na Unidade Básica de Saúde, situada na Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR. Os móveis deverão ser entregues e
instalados em no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

LOTE: 1-Lote001
Código'
dQ,. '
pr:edüó1
§erviço

Preçg:,'
máximo
tota!';,,.,;;.

Ite
m

Nome dôpt'o Hl$àqe
-.:i:. -'-;_.__1 : .

Efeço ::-'i,.

riiáximo-,;.:

1 7299 coNFECÇÁO DE MÓVEIS
PLANEJADOS PARA A
FARMÁCA BÁSICA, Contendo,
balcão para Íarmácia, 100% MDF,
na cor branca, medindo 4,O4 x2,65
metros (conforme modelo anexo);
Armário para íarmácia, 100% MDF,
na cor branca, medindo 2,25 x 2,65
metros (conforme modelo anexo); e
bancada com 4 gavetas, 100%
MDF, na cor branca, medindo 2,60
x 0,55 metros (Conforme modelo
anexo), sendo as portas em MDF
18mm, caixaria em MDF 3cm
engrossado, fundo em MDF 6 mm,
corrediças telescóprcas, dobradiças
metálicas e puxadores em
alumínio.

í,00 UN 10.000,00 10 000,00

í 0.000,00TOTAL
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4. oAs coNDrÇoes especírrcAs eARA a execuçÃo

4. í . A empresa Contratada deve fazer, antes de iniciar os serviços, uma medição deíinitiva
dos espaços/locais em que seráo instalados os produlos/materiais adquiridos pelo Municipio
de Nova Santa Bárbara, de modo a se cientificar das exatas medições de cada produto, não
podendo alegar qualquer erro de mediÇão por parte do Município, nem tampouco cobrar
acréscimo por alguma incoerência/erro dessas medidas.

5. DA GARANTIA

5.1. A empresa Contratada deverá assegurar garantia do objeto desta licitação de, no

mÍnimo, 05 (cinco) anos, contados da data em que o Municipio receber os serviços.

6. INFORMAÇOES ADTCIONAIS

6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mail - itacao nsb r ov.br - wmv.nsb .or-sov.br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL N.3íl20í7

ANEXO II - AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP3'12017 ANEXO2 ARQUIVO OIGITAL DE PROPOSTA.esI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- Iicitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb r ov.br
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ANEXO il

EDITAL oe pRecÃo pRESENctAL No 3í/20í7

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
PROGRÂMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'3í/2017

ANEXo IV - INSTRUÇÓES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Pa,a aglliz as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

para a digitaçáo das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome

PP3í20í7_ANEXO2_ARQUIVO OIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP3í 20í 7_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no Ootao ]

r.ro. 
| *"tr"vsr,im I

§li

vrr,so,ii.o,3gEt., I ó. Jdso d.20Cô

? r,
'-'Ecà.'oià**-*;.;à;;..À.É - l

', tnrissào de PÍopollô trE]E
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E localize o arquivo PP312017_ANEXO2_ARQUIVO DtctTAL DE PROpOSTA.est.

Seráo liberadas as opÇões para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botão

Vai abrir a janela

@ Dados do fonecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (') sáo de preenchimento obrigatório

Clique no botão i -nJ-B:gg:slgt-'- i

Abrirá a janela

UiriLú ír lri!c0l

ra* 
| *"ar*n,"l;o. I

â.í.ruá Hüir.ldê lt&dã
Nr tit4É Elãcí.À

Tm'5frm

8:,i
Eoúho 56tãn . - ur.F.e{!ir!)o.(oín.h.

d@ orao. aolarroao

qrità,xêldEirê2qE

1' tmissão de PÍopostà irlj.- El

IEsPr,aNAoa

lPnl l- 1r It

s99SS.99S9

í- lrs li- Fr.'* r

SBASIL

uÉ csta

ü Fêsê..dôrrê Bt*- I

8J'o

Foé cc.iado,

r88

Ci,.d6'

33 SS€9 99Sl

EMPBESA IESTE

3t 
^lt 

/2m0

9SSS9

&iêd.
r0rPoÊÂ

862m m0

CôUd

99.99S-SS9S

E Í'ai
conprôsêÊJnpl6sôlêsl. cc.n ú

93 9333.999§sssg9s
CNPJ ' lr".íiÍo E3.dJd

. íti.

FÉ-

UF. CEP

lPBl

lrssaãoLluii).l Ndltôcsl&

Asanà

, Dàdos do toÍnecêdoÍ ll E
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (') sáo obrigatórios. Depois feche este

Íormulário e íeche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços.

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de

cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão 9* lnprnir propea

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

fi Qrava proposta

Se o preenchimênto êstiver correto, será apresentada a janela

0rú Urü Urtíio
túr
0m

vÂLvl]tÂ 2flt- 60ã sl
sEBVlÇo DE Mtr! DE oBnA NÂVIÀÍUFÁ00 aoFr
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256.Um FàuEâ l
{6.trm
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f-ffi5 f---ã

ã5.0m0
15.!@0

IÃItr PÂÂ

]Im uN

lBdeluà iíu4d do lti,íã

66 Proúrorsavir 
I
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ü 6,rv. p,oeso
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ateNçÃO: Nâo esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP3120í7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar

em contato com o Depto de Licitaçôes da Prefeatura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í 00 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Propostô gravõdà em f:\Píopo5tÊ.e51 ll!

i.-.er:"..;

.+/

rErlnfo rmation
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DEcLARAÇÃo DE pLENo ATENDIMENTo Aos REeutstros oe xaarttraçÃo

Pregão Presencial No 3í/2017

Prezados Senhores,'

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

portador da RG no....... e do CPF
no.. .. .. .. ...... ... .. .... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçáo,
conÍorme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de '17 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DEcLARAçÂo euANTo Ao cuMpRtMENTo As NoRMAs RELATtvAs Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 3íl20í 7

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

DECLARA, para Íins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mail - ti itacao nsb v.br - www. nSb.pr.sov.br

27

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



dtliÉtà

It*ii
-§ry*E=..

PREFEITURA N4UNICIPAL ctJt
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

oEcLARAÇÃo DE tDoNEtDADE

Pregão Presencial N" 3'l/20í 7

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

.., no ........... .. .., inscrita no
CNPJ sob no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 31/201 7,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

28
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

OECLARAçAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 31/20í 7

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

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No3í /2017, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinetura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mai I - licitacao@ nsb.or.sov.br - www.nsb pr. Eov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 3í120'17

A empresa com sede na _, CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) _, CREDENCIA o (a) Sr (a) _
(CARGO), portado(a) do R.G no

. para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em citação na modalidade Pregão Presencial No 3í120í7, para aquisição de móveis
planejados para a Farmácia Básica, 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 Lêgal
Cargo
RG
CPF

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

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

c) Documento de ldentificação;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - *rryw.nsb ov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAçÃo DE NÃo PARENTESCo

Pregão Presencial N' 3l/20í 7

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
o 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 participação no processo licitatório Prêgão Presencial N" 3't/2017, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municrpal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwq.n5b r v. br
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ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNIGIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

Referente Pregão Presencial n.o 3112O17

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n." 31t2017, de um lado, a PREFEITURA OO MUNICÍP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561 .080/000í -60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,
brasileiro, casado, portador do R.G. f,o _, SSP/PR, C.P.F. no residente
e domiciliado nesta cidade, doÍavante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de

outro lado a empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOII,IE>, rnscrita no CNPJ sob n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as

seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE móveis

planejados para a Farmácia Básica, conforme consla da propostâ apresentada no Pregão

Presencial n.o 3112017 e especificado abaixo.
<ITENS.CONTRATO#T>

CLAUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem paíe integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial n.o 3112017 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua peíeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vale o contrato.

Nova Santa Bárbara, Paraná- 9-E-mail - licitacao@nsb.pr.gov. br - www.nsb.pr.gov.br
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plnÁCnAf O TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou lermos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes Iegais das partes.

ctÁusuta TERCEIRA - Do LocAL E pRAzo DE ENTREGA
A enlrega e instalaÇão dos móveis planejados, objeto desta Licatação,

deverão ocorrer na Farmácia Básica, localizada na Unidade Básica de Saúde, situada na
Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR. Os móveis deverão ser
entregues e instalados em no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados a partir da
assinatura do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇOES ESPECIFICAS PARA A EXECUÇAO

A empresa Contratada deve fazer, antes de iniciar os serviços, uma
medição definitiva dos espaços/locais em que serão instalados os produtos/materiais

adquiridos pelo Município de Nova Santa Bárbara, de modo a se cientificar das exatas
mediçóes de cada produto, não podendo alegar qualquer erro de medrção por parte do

Município, nem tampouco cobrar acréscimo por alguma incoerência/erro dessas medidas.

CLÁUSULA QUINTA. DA GARANTIA

A empresa Contratada deverá assegurar garantia do objeto desta
licitação de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contados da data em que o Município receber os

se rviços.

CLAUSULA SEXTA. DO PREçO
PaÍa a prestaÇão do objeto descrito

CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA
<vALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>).

na Cláusula Primeira, a

um valor total de R$

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços,

mediante apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), reíerente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes
sociais prevrstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo úntco do artigo 1í da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito

da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal
n" 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaÇão escrita e

fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Adminrstração.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoú)nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.qov.br
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PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do
contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato e demais penalidades previstas, fica sujeito a uma das
seguintes sançóes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedlmento
de contratar com a Administraçáo pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, ate que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos preluízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA NONA. DAS SANçÔES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei

civil por indenização integral. Sem preluÍzo das disposiçôes anteriores, responde ainda, a

título de cláusula penal, pelo valor de 2lo/o (vinle por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotaÇáo

orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VlGÊNCIA.
O presente contrato terá validade até 90 (noventa) dias, contados a

partir da assinatura, podendo ser prorrogado por igual, a depender de acordo entre as
partes.

GLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

soluçáo das questôes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presentê contrato, em 03

(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Eric Kondo

Prefeito Municipal

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - wyrv.nsb.Dt.gov.bt
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0310812017

Prczado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Presencial n" 3112017, cujo objeto é a aquisição de móveis planejados para
a Farmácia Básica, visando atender às exigências da Lei Federal no 10.520, de
1710712002, Lei Federal no 8.666, de 21106/1993, Republicada em 06/07/'1994,
Decreto Federal no 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal no 3.697, de 2111212000 e

demais legislaçóes pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris a Luditk d tosa

Seto ESLi

Rua Waliredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro, I 43.3266.8100 >< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E -E-mails Iic itacao@n lb.pr.eov. br - $ u 1L45!.pr.eov.I
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il*lt pREEE rrlrRÀ MUNrcrpAr DE NovÀ saNre aÁRBÀRÀ
Av, t'üalfredo Bittencou.rt de Moraês n" 222

Eone/Eax (043) 3266-8100
pmnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

procedlmento

60

E-maiI:

Parecer j urídico

Sol-icitante: Departamento de Licitações e Contratos

Ref .

pregão

Processo ficitatório n

presencial n. A3I/11 .

a]2 / 71

Eora encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do edital e

anexos do processo licitatório autuado sob o n. 012/11 ,

procedimento pregão presencial, destinado a aquisição
de móveis planejados para a Earmácia Básica, conforme

solicitação e justrficativa da Secretaria Municipal de

S aúde .

E o breve relatório.

Antes da incursão no ob;eto central do presente

parecer, cabe mencionar que o mesmo está sendo

produzido sob o páreo das disposições do parágrafo
único, art. 38, da Lei n. 8.666/93, a qual dispõe ser
obrigatória a aprovação das minutas do editaf e anexos

por parte da assessoria técnica juriClca.

Escl-arece-se que questÕes de cunho preJ-iminar,

tais como a escofha da modalidade e a presenÇa de

documentaÇão fundamental no certame já foram

Pág i na- /o" 3



PREFEITURÀ MUNICIPÀT DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀP"A
Av. Wal-fredo Bittencourt de Moraes n" 222

Eone/Fax (043) 3266-8100
prn4sb@4BD. pr. gov. br - Nôva Santa Bárbara -

L, _!

E-maif : Paraná

verÍflcados, s endo,

aos ins t rumentos

administrativo.

esta aná1i s e

vinculação
excfusÍva quant o

do proce s s o

po1s,

de

Pois bem.

^ 
racna i l,.. -,-r----c

técnica, não se vê,

no editaf e anexos.

da incumbência

às claras, vicio
desta assessoria
de i rregul aridade

Tanto o edital quanto a minuta do

(Ieia-se também ata) correspondem aos recfamos

principiológicos aplicáveis à espécie.

contrato
l-egais e

Particularmente, a minuta do contrato
(novamente, aplica-se a ata) ostenta bastante clareza
em seus termos, constando, entre outras, cIáusulas que

estabelecem: a) o objeto e seus caracteres, b) o regime

de execuçâo ou forma de fornecimento; c) preÇos e

condiçÕes de pagamento; d) prazos; e) direitos e

deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as

disposições do art. 54 e seguintes da Lei n. 8.666/93.

Com

man i fes tação

vinculação,
f ei- to .

efeito,
favoráveI à

balizando,

esta Procuradoría externa
aprovaÇão dos instrumentos de

assim, o prosseguimento do

E o parecer, salvo melhor inte!-ecçào.
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PREFE ITUF"A MT'NICI PÀI, DE NOVA SÀNTÀ BÁRBÀRA
Av. l,üalf redo Bittencourt de Moraes n" 222

Eone,/ Eax (043) 3266-8100
pmnsbGnqp.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara -

Gabriel ÀImeida.-der-Je sus

ProcuradorÍa Jurrq].ca

c.)
\-,, i-

E-mai1: Paraná

Nova Santa Bárbara, 03 de agosto de 2017.
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lmprimir Recibo Página Principal

Presidêncra da Repúblrcê

Imprensa Nacional I A^/4§ o
Envio Eletrônico de Matérias

Comprovante de Recebimento
É, o

zo
À

,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônjco com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 03/08/2077 14127:26
Origem: Prefeitura l4unicipal de Nova Santa Bárbara
Operador: ERIC KONDO
Oticiot 4446024
Data preyista de publicação: 07/0Al2Ol7
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamentor Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publrcação
de matérias nos lornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) valor

10056415 Edital píegão 31201,7 parc publicação diario
união.rtf

c4858f076c420a9e
5f0e 1bdcff4ab238

5,0 0

Total da matéria 5,OO
R$

t65t2O

TOTAL DO OFICIO 5,OO
R$

t6s,20

https ://incom.in. gov.br/recibo. do ? idof-4 4 4 6024 03/08t2017



a3t0ü2417 Murâl de Licitações Municipats Ei

Vçlt4

Detalhes processo licita[ório

- 

rnrormaçoEs úÉra
Entidsde Executcrô tIUNICipIO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ

Âno.20t7

Nô I c:êçã ôl a Bpensã/r rêx gibiiiCôde. 3l

l'loda idade' pregào

l!imeic edrtai/Êocesso' 72r2017

R.curroi prôvênlênres dê orgànismos intêrnàcionàlr/multllârêrâi. d. crédito-

TCEPR

Inst tLrç:o Frnêrce.ra

acnlralc de :moíesti:ro

Descreãc Resumrdê !o Obleic' Aou srçào de móveLs pian€jacos pera a Farraácra Bás cà

Fonna dê Avêl ção

Doiaç;c orçanrentár ê-

o eço rráxi.:rôr'Reieréncia dê ;i,êio -

Daie ce LanÇamenio do Ed tal

Datâ dâ ÁbeÍtürê das ProÊ,os?s

ITCVA Data dâ Àbeftu.a das Propos?s

Dàtà aancelanrento

c8002101010380203r44905200C0

10.000,00

D3/08/2017

21,'08/2017 DataR'ç6lrc

Data Recistro

cl/03i2017

f-- lr"----.
c. . a271512958,0 (!@Asü

https://servicos.tcê.pr.gov.br/TCEPRyMunicrpal/AlúUDêtâlhêsProcêssoCompra.aspx 1t1
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril
de 2013.

Edição N' Í052 - Nova Santa Bárbara, Paraná Ouinta-Íeira, 03 de Agosto de 2llí7.

objêlorÂquisição de móveis planejados para a Famácia Básica.

Ílpo: À/enor preçc. por Lole.
Recebinrento dos Envelopes Atà às 'l3h30min, do die 2í108/2017
inrco do Pregáo: Dia 21/084017, às í4h00min.

+ts máximo: R$ í0.000,00 (dez mil rêais).

I . Atos do Podsr Executivo

4VrS0 
pE LrcnACÂo -

PREGÂO PRESENCIAL N" 31NOí7

Nova Sanla Bá/oará. 03i082017

íone: 433266 { 100, por Ema l: liolacro@nsb-or.oov.br o! pelo ste B1!w.nsb.pr.qov.br

MaÍco Anlônio de Assis l{unês
Pregoêtro

Pol€râ n'080/2017

AVISO DE LICÍTAC

TOMADA DE PRECO NO 52017

objetotContrataçjo de empresa paía execuÉo de pavimentaçáo com p.dre kreguler, boca de lobo, calçades, meiofio e rampa em ruâs do Municipio dê Nova Santâ BáÍbaía.

Tipo:Jllenor preÇp g obal
Recebinenla dos envelapes: Até às 13h30nin. do di. 25/0ü2017 .

AberluÍa dos enveopes 0ia 25i0E/20í7 às 14:00 horâs.
PreÇo Máximo: R!75.959,04 (sêtentô e cinco mil, novecentos e cinquenla e novê reais ê quaro cêntavos).

íoner 433266-8100, ou poremall: ltqElaqo!§Urlgplu Site rlww nsb or oov br

Nova Sanl2 8árbare 03/08/2017

Silvio Rosa dê Lrma

PÍesidente da Comlssáo de LcilâÉc
Porlána n'010/2017

TER O DE HOMOLoG4CÃO E ApJUo|CACÀo Â0 SÉGUNoO C0L0CA00
PREGÂO PRESENCIAL N'1N017- SRP

ConsideBndo o pedido de cancêlarnenlo da Ata de Registro de Preços n " 2'2017 Íonnulado p€la Benefioária dâ Ala, a empresa CÉLSo 0OS SANTOS 05271426905.

CN PJ n' 26.71 3.58510001 -80 eu Eric Kondo. PÍeíeih lüunrc pâ|, no uso de ín nhâs alnburpes legars H 0M0L0G0 o Lole 1 
g - (Pre steÊo de seÍv ço de màc de obra de Funúê ne.

PintLrra e Solda para Velculos Leves CaÍos. Kornbs. Pick'llps, Vans Carninhoneles VeÍorlos oesâCos Caínnhóes, Ônrbus, À,fcío Ôn5us Maqunas Pesadas), reíerente ar
procêd menlo da LicltaÉo Pregão Presenciel n.0 112017, a empÍesâ dassificêda em segundo lugar, sendo elar RooRIGO MASSAYoSHI NOMURA 06748802938 CNPJ N"

Dar cênoa aos nteÍessados. observados âs pres$Çoes legâs penrnentes.

Nova Santa BáÍbaía,03 de agoslo de 2017

E c Kondo
Prcfe to Municipal

TERMô DE HôIiIOLOGACÀO E ÂDJUDICÂCÀO

PREGÂO PRESENCIÁL NO O2l2017

Aos 03 (três) dias do mês de agoslo (08) do ano de dois mile dezessele (2017), em rneu Gabinete eu Gê6on Nogueira Junior Diretor Presrdente do Sámae, no uso oe

rnrnhas atÍiburÇoes legais. B0M0L0G0 o procedimenlo da LcilâÉo Pregáo Presencial n." 022017, deslinado a contalaÉo de empÍesa para erecuÉo de seryiÇos de Íelrada de
rnotobomba subrnersa dan ficada e recolocaçao da mctobombâ submeÍsa de reserva do poço lubular pmfundo do srstema de abasteomento de água potável do Mun cipio, a favor ca
empTesê que apresenlou menor preÇo, senoo ela HIDRoSSoLo SERVIçoS AIi,IBIENTAIS E P0ç0S ÂRTESIANoS LTDA - EPP, CNPJ n'07.781.094/0001-22. num vêor de RS

30.000,00 (ln nta nril reais), para q ue a adJudrcaÉo nele procedida pmduza seLrs iurídlcos e ega is eÍeitos
DáT c êncâ aos nteÍessâdos observados as pÍesançoes ega6 penrnêntês.

GeÍson Noguêira Junior
Diretor Píesidenle do Samae

Diário OÍicial Eletrônico do Munlcípio de Nova Sânta Bárbara
Rua warkedo Brnen@un de [,rotàes^'222 CentÍô

Fon€,Far (43)3266 8100
E Milr d â(oôÍrclal@nsb prgóv.bÍ

M ísb.pr gov bÍ
hflp- nsb pr gov bÍ ponalran9árenced'ancohciâ ererronccde

Do.uffib aslLÉdo pd Ce't6É!o og,bl - N@a Sa.á
eiôae Ft lê'úr. Múrioâl 955610Em@1ô0 - ÀC SEÂÀSÁ -
Sua eubnMad. A gáraltda dêid6 qre veàlah arrá!é. d.
§b. hb/hóríld.bí/Fíblt6s!áÍft,a{ini!.úrr
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RlcrBr\fl\r,r n\\ PPoPost{s o.ar.n t,!. t,!.
l\raro D{ sFssÁo Dr Drspr,Tr poR I \scts À

r1h{rr d! dir 2r 0a20r7
PúC,OfILÀ. Jésica Dal Ptr? d. OtN.'u
l\roRÀ1ÀÇôFs Dcp.turunb,lc Lic,bsôs . .onrnô\

$b à Rua BngâJem RÉhâ,1.777.:r and:Í - rEP lrtoto-99íl
T.lêrônê (rl) 16ll rúm Bmârlrr0, de s.guôd.. !rbr.,6 d!.

EDIJTL. O [dicl e seus mrôs Fn.rio $Í obudor ÉLônr. <"e1.9!rÉpdrâ.úBô!:bÊ m linl .'lnÀt d. lrciEç&s
Irrá |lnÀ as Í.rúàcrâs dc rumpo. \c.i obsftado o hoÍáno

L,ú.r!r r r í.. ,-e6. ú. lr|
ABIMÁEL DF t ]\,Á VALENTII\I
rl.iiÍtrg c< l,rLàc r.. t onrn {

\\'rso DE PRORnOG (Ci('
PRTCTO Pnrsf\atrl, \. t3l,r0l1

IO({L Srr, d. Rcunió.! dr pErc ur. vuntr,F . sLJr

lrâ8. I Ll. \!.!ro dc .r0r"
ulir\,ÁrDo ci§íPANhlt

PREFEITURÁ L{T]\ICIPÀL DÊ JAGUARIÂIVA

rt r\(, Df I tctlacl(,
rlrrcio f,LrrRô\río v rm:oD

OBJITo nECISTRO Dt PREÇo§ Er.nrúl.qurlco d. ]l:kraE
prÀL.À c JEdireii â hõ d. rr.rt«
prÁ ÀAERILTÂ DÁ LICrIÁÇÀO. l? Je ãssra d.:l)r_RE(t-
Bl\lE\lO DlS PROPOSTÀS dr'03h4únnn ôdn 14 d..Bos,t
201_ d. ri r7i«hrin do dÉ 16 &.gdo dê l0t7ÁBrRt-R^ E
lL I-G{\G\"TO DA§ PROPOSTAS o3h0lmjn ú t'8hton'n dô d'r
16 d. rs6b d. r0l?Àiclo DÂ sEssÃo DE rrrspl,_rÁ DE pRE-

Ços olMim,n d. dú t? dc rs6ro rt 20l_tocÂL t)E ÁIER-
TLR^ s'üru d. PIlll. Elêúóiro nLL tB.rj d. !rc,E&; .
L. ó.s) l\foL\i,{ÇÔES CO\IPLFVD\IARES O d,ulcompl.b
Ftêr: $ cl3lrEdo e a&undô ,r Â d. rr l§» hlld! b.)
\,.Drd mromDfõe§ u3 eBl rmphjzggsB'tmn . d m iú
l>Dr'd. CompÉ\ e Lohcào nro a PBa le6.l BíED. L{1 .
r.lcíôtr. (rl) rJrs-grlln - Riel 9151 no h.Íino üs o9hr{hD b
llhr](hin. d r4hírnnm À l'rh(Jom'n

la!ú,,r\, I J! i!o!i Jr :t,lr
FI IO ZUII -IUNIOR

PHrjcÁo PRrsr\( tÁL \" ao/r,r7

r7 PaE Prd'c'Fçào Frd^ 'r J.

lnduJdl Obe'ô \qu,r,iu e lolÀ4;o r'c {Íin i J.nEtul!\.u.
nn.M Ílpúrmeo'o. r \erdrr\ d<.u M"n,.'n.t'ú.t. r..,, \k
n.r PEço Glúhal. OhrençÀô d. [dnât. Pr.f.itu6 :v,,nrupát dr rlà-
ndla Ru seú Efilao!. 630 \tanll\r-pÍ Rs.brm.nro dÀ pro
p.írs aré l3 de âgrso dt 2olr aré âs l6hmrm l\h.ím d.s
Ptuín§6 2l dê rulÀo der0l7às lthúnnm lnlnmâ!àd r.]r)]ti2
3r-l (rôzr ôu compÉs@upibrd:uv0fiDa.om bÍ

vlcroR ('fl 5()ltlRlr\t

PREFEITLR{ MI-\ICIPÂL
DE NO\?\ SA\TÁ BARBÂRA

$ rsos ÍrE Llcr r {cio
PRf, cio rRf,srNcr.l. \' -1ti:or7

ob].io {{uL'éo d. nóret t,lÀ'E)âd6 p.r. r tamu.É ru!.s
TLíi \renôr pr4o. !oÍ Lol.
R.i.h,mn,ô dô! En!!lop.s: 

^ré 
Àr Dhlrh'n do dtr :t rÍ,a011

lDr,D do PrêEL. Dil:l 0&20r_. is th(úmh.
Pr.çô miq'hor RS l0((ú,ú (d.z m,lrétr|

lnfônn2çõ.i cômpt.menracs p.J.Íio sÍ ôhr üs êm ho
dnd dê.iÉdÉnk m PEÊrtuÉ MutrrcrllÀt tle :_.rr Slnrr BÀÍb â,
nlr i Ru \rilftdô Binen.oú ,le M.E.§ n' :21. Fro f(,tu rr-
l)[óllLú, Dar Em l. I' hcao6nshflgovh, nu n Lo j,c

líÀRco Àr_rÔNro D[ Á

1O\' \D1 Df PRrçOS \. 5/]017

ohlc,o aô.8Éçàô dê êxrpei pri rtrü(lo il. pJ\nncnbrtu con,
FlÍr imsulí, b..a de lôbô, .ÀlçãdÀ. huo fio r 6mro cr ru, Jo
\lúrip'o d. \iôr. Sôns BiJim

R.cêb'Ir6b ô! en\elôper
\hemn dr! .n!elôp.5 DÉ 15 03l0rr b rr l{l honr
PÍ.Íô rár ho R§ _5 959,N (*r.nh
r,n(ÊnE. rc!ê Es e qütro c.nu\ot

lnrôBu{À.s Ceplcúobs Êorl.ri. sÍ ohnd.5.m li)
tro úê dFdl. e M PEÊ'M \ÍúE pd dê Sd\r SúL tseúia.
nD i Rú uilli.dr B'ne.cM d
l7lÍ-31ú, ô! p.r e@rl lr'uÉoqnibDÍso\ hÍ s't

\o\À r.-d S:rDr:., : !t irr.i Ll

SILVIO ROS,\ DE LI\17

PRTFEITUT{ VLI\ICII'AL D]J P TO AR-ACÁDO

.{ Isos DL Lr(rla(i()
PRECAÔ }RE.tf,\CIÂL À' II'I]UI.,

ÁquNçÀo dc d,ycM5 equlPrmenror pan meurc|çi. Lla sr«ütunà
d. SrúL d. Ilunrcipú d€ Pab tsEs o PR. o\ ,rrB§ yÍru rl.
qrtr'dor .ôm rffir nnuídoi d! EeÍiir P lànrctrhÍ Slrd)(r)s.
!úfúre espeüllü1ô .o Te.no ,lc RurcÍr:n.ú r(\u ro Ld , ()
pÍúolo d6 $v.lopes çÉ ak à

201', . a 3berum ôs c.rclopls smlÉ cm sesu tub (r .r
ú3rl.0rnnh'rfudônF\modk .6 Jlplniú.!s Ji yt" J( r(-i,:L.
ÍL rÍcfcnu do \lmic,p'o de Pãb aBg:do, iro nr Àvcndr \\,Llt
D.í1, 233i CcnEo, P o Bng:d
& ,ncÍd$ôi pâd dornlüd rc yrc do mun,üp,o r$qpnrl
bnsrro pr gô\ hr M aba 'rtr,bçà.s - L,c,b4õ6 rblna- Rq!h! Lrr
ComprÀ \looÍ PrD;o ror Lok Teú \íuim FÍ i.Lc lorc 0r nS
lc6U ó5, t.cú: kS 1l ó1910 roE 0r RÍ r5 r80 3r.l orc Or Pt

PRLcio PRE:jE\.r^r. \' r3.:ol'

Aqurçio d. dnàgs elurp3m.n
& srun tl) Vúkipro d.Iad BÊsrlo I,& 05 quÉ rÉo J-

rsnl@ 6lt.rn.!n ú T.mo J. R.Lraos. :n.ro ro ll,ltrrl ()
prorôlo &Á \elôÍEs Éií Àrc àrl.lhlthnrn ô dm r-.lc.go!b dr
lol1, . . âlxnm d6 enveloper roí.n c'n
l.lhl(h'n hÀa. dô nc\mu dL ,r. JG|J4 ". JJ wlr d. 'r-..,rÍ1, Prf.@ dô Múup'o dc Pdo BÊ-qrdo íro nr Áy.nLdi \\Ll\
Bml\ 2335, aenro, Paro Bmgadô ' PR. O cJnrl êkrd dtrponnd
ros ,i'c6yiJUs parr domlÉil no íre ilo
bngrdopÍg.vbrMaba'I-r âçôcs - L'cú!çôcs abrtur' R§! úd(
CompE, i{lnor l\eço ror Lôre Teb vaxtrnô lt)í lur. I orc 0l IS
ll600,mi LoE (l1 rS 10.9a7,60, Lorc 0l It§ l2 120,1{. Lor. É R!
ll5ó5,to,lo'e 0i91{1,0úr rôre M R9 4lm,oo

PREFEITI]RA VIJNICIPÀL DE .IAIIIRA

.§ rso rrr l.rc rÇÃo
TOIT{DÁ DE PRI,CO I' J:OIi

O MU\I'IPIO DE Ji\IIII^. E*
Pr6'ddr. d. Com,i\ã. PeImnÊNe & LicucÀo, Jc onÍom,din
!ôm 1 L.L F.dcEl \! l0 t2o2ú2
I»:Í.ro Fêd.Êl nr 5 J04 ?oúí . sub]d'anm.nE_ À Lca lcd.n,r
\'iÁrit9\.63i\{
Á; 

'nrcrcsqL§, 
à p3ru dâ Íl:a ü puhl,i4i, ,L:r, o Ed,hl d.
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\IILTTIR WLLLIN(jTON D^ 5II\,À

{ rs(' Í,F r r.rT\( ir'

PÍúccse n'(912írl7
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^nô 
/.À 17 d( àÊô rô d. :01r. À, l]ahm \ôE\ n, .n&'4r 

^r 
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D{À
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DiírioOFICL{f hrarú Ém ondr csúnú oi!,sru r

I Noua Londrina I or'ttgaeba

PREFEITL'IL{ DO ]TL\ICIPIO DE \OVA LO\DRIr"A
EDITaL RESfIIIDo DE LtcIT^ÇÃo
To)ÍlD-{DE pREÇos tÉc\tc{ E pREÇo \..00.1,.2017

0l uodíidrde: TOM.\DÁ DE PRtlÇOS
0t co\-rRÀTÂçÀo DE ultpRF.s^ ESpECIÁLtzÀDÁ pÀR{
pRrsT-{çÀo DE sERvIÇos Df cor-sulToRrA.
aco\tpÀ\HÁ\t E\ ro. oRtE\ra('Ào TÉc:itca N.r cEsrÀo t
coi\_TRoLE DO Al lrRRO SÂNtr'ÁRtO, EDUCÀÇÀO ÂMB|ENTÁL.
IMPLANTAÇÃo E MÁNUTENçÂo Do stsTElrÂ t\TEcIL{Do DE
cEsrÁo Dos RxsiDuos sóLIDos uRBANos - srcRstl Nô
vU\lCiPIO DE \OVÁ LO\DRItÂ. cnrn,mc côí.l,çne, r.radas no erjrLati

oTÁvro HE\RreuE GRENDEn*E Bot\o

ReaIzaÇào: drÀ l2109/2017 tu 09;10 horas
lt

Gl Âs cmprcs nre.essâdat, podcràô obrer cóprá hr8Él denc EdrBl à paín
dô di. 08 de aeosto dc 20 L, no Sne do Municip,o rodÀl d! Tmrpaiencia d!
PrcfermE líuicinâl de No\a Londnna. I narunagwí
6ÁAI\ETE DO }REFEIIO MUNICIPÁL DE NOVÀ LONDRIÀ_A, ESTADO
Do I,ARÀNÁ EM ol DE acosro I)L: torT

pREFEITURd lfli\rcIPÁL DE oRTrcúEt RÁ
cH^rta\rE\To PÍ_BLIco o. oorl7

ObJero A sclesáo de 6mpre5â dô Étno dâ contFuçâo cíilpam elabomro! nrôt.rôs
dqtr irerôn icos . con,pl.men(ares .lâs uni.lád6 habiracioías € os de rDfiaeítutura,
vMndô a turuÉ sclcção pclo Minisréno da5 Cidades e conrraraçào da pnduçào
dô emprccndrmcnro, cm imóleis de propncdade dô MU--ICiPIO. p€lôs 

^scnrcsErccurorca do Pmsámâ, qüe reni como BesrôÍ a Carxa Econônica Fcdcral
CAIXA, noàmbno dô l\ogràmâ Minha Cae. vinhavrda l,MCMv F^tx^ t.
com rccuBos dô Fundô dÊ ÀrendamcnrD Rcsidencial FÂR.

Prcdidcnt de Cômissào

0l D.\ ABERTUL{ D()§ E§r'ELOPÊS e I-OCAL DE EI_TRXG {:

^s 
proposras e d@uncnros neccsdios à habr|Bçâ. pEliminar dos

prôpônentes, deveÉo seÍ enúeglcs na sd. d! Prcteiura \tunrcrpãl de Nora
LondriM, Enâdo do Pamná. Da Pràça d! makia .'16l, .o d,a l2 de iêtembrc
de:017 À 09:00 honário designado pan abeíuB dá IE âçàô.

\oll Os Ed,ra,s cncônlmm-se tlisponítrs à côísulq graru,ra,neílc. na s€dc dà
p.etcrrura hnp rbôíâl ôí,uuc[â.!rporbr . Mâ]ores rnlomâçõcs pcto rclcron.
(42).1177-llEE. Oírsueid'Pr.0l dê Ágosb de 101?

I Noua Santa Barbara

72270nO17

7180112017

I Paranopoema.

EXTRA-ÍO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 37Nü 7

Q&IEIQICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS OE
BOMBAS DA FROTA.
ENTREGA OE ENVELOPES: ATE 08:20 HORAS DE
2rl08/20r7 oAIAÁEEBfUSÀ Ás 08.40 HoRAS, Do DrA
21t08t2017
MAls tNFoRMAçôES ATRÁVES Do TELEFoNE (44) 3342-1133.
PÂRANAPOEMA, 21 DE JULHO DE 2017
LEURIOES SÂMPÂIO FERREIRÂ NAVARRO. PREFEITA.

71930t2011

I Pto Branco

\lU.r-ICIPIO DE PÀTO RRNCO
avtso DE Ltctr^ÇÃo

EDTTAL DE TO\ÍADA DE PREÇOS \'09/20r7 - PROCESSO
v l.í8/2017

O Nrunicipio de Pâto Branco, aIravés da Presrdênrc da Comrssão
PeÍÍnânenrc de l-rcrlaÉo. româ público aos inreres$dos.
d€údâmLarre rnscruôs no seu Cada$Ío de Fomeredores até rrês dias
anl€riores à dâta adÉnle fixrda, ôu que atenderem rodas as condiçõ€s
para cadaímmenro nos tcrmos do aÍigo 22 § 2'da Lei 8.ó66/91, que

realizará licitâção na modalidade ToÍrÂdâ dc Prcços, plra
paÍicipação exclusiva de microempresâ e empresa de p€quêno ponc,
objelivando a contrÀtâção de enpresâ pârâ rcalizàçâo de curso
prepâratório para o ENEM c yeslibular, gratuito. para atendimenlo dc
100 alunos, cm arcndimcnro as ncccssid"des dâ SecreEria Municrpal
de Educaçâo e Culturà, sendo â licitaçio do lipo: "TECI-ICA E
PREÇO", afendo pelâ mâioÍ nolâ final de asaliaçào, resulrado da
soÍu dos valores ôbridôs com a nrulriplicáção dâ nora récnicâ fioal
pelo fator de ponderação 7 e dâ notâ de preço finâl pÊlo târor de
ponderàçào 3, divrdido pôr 10, criréno de julgamento: "melhoÍ
lécnica c prcço e regrmc dc cxccução: empreitada por pÍcços
global', na. Londrçõe\ 6nádà, ne.re l-drrâl ( 

'eusregidâ, em todâs suâs etâpas, pela Lei n' 8.666 de 2l de junho dr
l99l ê âlrêÉçôes, Lêr CôrnplêmenlaÍ n' 12l/2006 e alreÍaçõcs, e

dêmais Iegislação peíinenre â maléía. O rêcebimenlo dos Enyelopes
n" I - DôCUMENTOS DE HÂBILITÂÇÀO, Envelopes n" 2 -

71437nO17

o MuNtclpo oE PÂRÂNÂGUÁ, cNpJ 76.017.458r/0001-15. rorna
público que Íequsr€u ao IAP - lnslituto Ambienlêl do Paraná, Lrc€nçá
de lnslalâÉo paía ÊmpÍêendimenlos lmobiliáÍios para â Recuperaçáo
Ambienial e Rêgulaíização Fundiáia, no Parque Agaíi, MunicÍpio de
Paranaguá, Eslâdo do PaGná

\\.ISO DE LICITÂçÀO
PRxGÃo PRESENCIAL \. Jr/2ot?
Objelo: Aquisiçio d. oólcis pl.nêjrdor p.r. r F.rmi.ir Bisiq.
Titr}:Menorpr+o, I,or Lore
Receb'mentô dos EnvelôDes' Alé is l3h30miu. do di. 21ru/201?
lnrc,o do Pregào: Di.2l10&2017, is llhoonln.
P.ecô úíximo: RS t0.0{0,00 íde2 mll r€rir).
LEÍ4rErÂôr5-CoE s!.t.tlÍr: Ix,erào Êr ohl,dâs em ho.áno de expediênte
na PrêlenurÀ Municrpal de Nov. Santa BarbaÉ, $ro à Rua Waltredo
Binêncôu de VôÉes n' l2l, pclo iàôe 4l-12ó6-8100, por Emrl:
lt.üx.o únsb.nr sof.bÍ ou nelô sire {§\ n'b !r $\Àr
\o!a Santa Bárbm. 03,08/201 7.

i\Íarco Atrtônio de Ásh r_Dncs

PoÍea n'080/2017

71691n017

I Nouo ltacolomt

a\ tso DD LtctTAÇÀo
Editrl ilê Pregio Pr.xcncl.l tr' 025/r0l ?-Pth-I

A PRLIEITURÂ DO VUNICIPIO DE NOVO ITACOLÔVI. ESTÂDO DO
P^RÂNÁ, roru púbuco que iâná rcaliar. às 09:00 hoBs do dia 16 de Agô{o
de 1017, ú Avetrid, 28 de Selemhrc, 7l l, rone,Fâr 0rr4l lllT-l I l6 CEP
86 89j{xú, Novo Ilacolom PamDá, l,RE(iÀo PRESENCIÀL Tipo Menôr
preçô croral". r,a- 

^euISIçÂo 
DD yEDICÀIrfNTo pÂxÁ

A'fENDf,R À NECESSIDAI)II DE TRÁTAMENTO
LSPf,CIl'lCO- À Paía, com o inrciro reor do Edibr e seu respcctivos
môdelos, adendos, rexos e deÉrs dmutunloi podeá ser eMminâdá no
cndereçô supÉtuncioMdo a paítr do d,a 0.4 de Asoso dc 2017, no boráno
corrcÉ|, dc *euda a scxretciã.las E:00 às ll:0OhotucdÁs ll:00Àr 1700
hoos. A Pas@ ràô sêÉ lomêci.t2 pô, côdêiô. fax ôu ê-Mil. IÍro@Ções
ad'c,onats, dwrdas e p.didos de ês.hB,tunlo, dcvc.ào Êr eÉaminhadôs á
CônisÀô dê Licibçõ€s m cndcrcço acim ftúioMdô Â ennega dos
d$umnros c prcposla dc prcços deveÉ *r.ler@d! aré às 08:10 hôms dô dia

Noto ll.côlômi O,1d. Àsosrô d.2017

}ÍOACIR A\DITIOLLÂ
?r.lcr'o Mun('nâl

72327t2017
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ro: í443 Ç.-lProcóplo; Qom!4go_, Q6 _de Âg9sto de 20í 7

na - Estado do Paraná
': ::j lr.a.,r.dod. ",,r!r;ú;;i, Í--:"ê

:,r a ,r,ri..o!úo|r r.r. &ao c.íl.dl t irrÀ

aDt2

Prefeitura
itrüniotpldêNova
Santa.Bárbara - PR

- 
-; 

DEcREro l' lú, DÉ ar ,§, zotr.' 
^Éf,E-ci{Êôiio 

Àbrcloll^L
- suFtÊyÊrrÁR. cc[iFoRuE LEr

. n. 830rzdt, E o^ ouTRAs. PRovEÊxctas.., O PrrLb lllÍldpd da LoYa S.nlr
BIL+ larÍú/c.ra É l- ô tl,.r' drúüidé Lrtró, bíío o di.F.b

. nr Lai à' 859120t7. ,alolv.:

1@ to !!nB.-.órÉ/. â . Ar.O qaAr AJrfaa

uÊr ró tl,t r.õ.a--6 5. íllo cE.^iÁÃr

,aa r9 traraârh,út la.rdrtaaDoDaÉt _ '

o lr.aíreorra i-.üraolmE

o€cREl^R' 
^rt, 

l. - Fb r!.no o crádito
edkion.r.SUPLEXENTAR p.ía o
.trírLlt da 20í7, rlf o v.lo. d. Ri
G00.m.00 (a6bcaíEq lr|illdtl É

ra t,,at..Gô.É& r . rtaôL rlârÉlE a^xÊ{ar

,-O'2 ,l tr.a.laJE.EOJE taia.lq,A@ l. ZBIUaí

P.rrdo rr. or/Brar7 .a l.!E/raor,

,t ».Êr.EarEo úx. Exroo1 rÀrúY

trE ai,, tt-a.r.r!-rlr! úra. Gxl@ a. z4rloaí

_r.Ei- rc_ tr r.i.,ó.o.66 !tl.-o.@^Lürra!ta!^i

OrÉm.nto Garal dô Muôiclpio.
_ d.t tín.do a{r) t}gulítc(.)

- -. - d€t Éo{a-)oíÍâmnÚi(.):
?-1,1.9.00.00-00,00 - OutÍ.r

. . ODaaafao- da C.ldilor lntcma! ..
. . 6lx).dE.oo

05 - s.éÍal.ilt uuniêaP.l d.
ôôa, rro Trrbalto a ga.rÉo da
E íÊea
- 001 - S.c..lrrl. Uunlcip.l d!
Ôhr!., dô T,Eb.IÉ a O.,!Éc d.
EhpÍ.ep.

15.45't.0t20.r0O2 - Prvt t.,rl|êo
d. \ .. PuO, Co.t r ô H.b-ão. S.Íi
. (;€lA![l.. Plwan

ágí . a,4.g().51 .m.ú 608 - Ob...
.tÉtíafó-... 0m.0m,m

CoabírÍr . L.l da Aódlú.. rr.
, CrÉitro rf !59120 í 7.

Aí, 2' - Como íacuraoa p..e
alqúra rro qadlo orFr!.a rb da
qúô lraL o arüep arL/ror. ra.ao
ul&Íaa ü Írc*6 Êsrürbrba da
oF rço.a dr cÍ#iio aulorladar
p.aa Ld Íf 156. ir. 2A d. lrúo d.
mÍ.

Aú 3l - Eía Daqrt arüa lln Yhoí
na data (b 5ra PubhEao. íttqadaa
r! diíÉ§iõ.r .m cdrÍüb.

No!ô Sf|b AÍb.... 03 ir! aoorb
ó. ml7.

IuílclprlEdc

rlrr !a !a't.r.6.6.6ô -.à|rôcja ^ãrql'r
Obl.to: Aqut.tçlo d.

dana'Fdoa p!". a FaaÍ|lada

R.clbtÍ.nb doc
ío. Lo{l.
Envclopaa: AL

Bâdc.

A! l3h3oÍíer. dodür 2ll00r2o17.
ll**, do PE!6o: Ôi. 2106/:1017.

àr l/tho(,íúl
PÍ!ço máxino: RS 10.0m,0O (d.r

mI rs!L,.
lníoÍm.É.t ComCl.m.ntâí..:

Dod!Íb srÍ obüU.. !ín hoíarb úc
dr.dbnia n Pí.telíl Munlch.l d.
Novà SrnU Ba.b.r.. lllo a Âu.
Wlüfuo Bi[drcar,t ô Mdaat Íi.
222. gato lú1.: a!!264-!10O, poí

GrEri[lE=I

7
DE uc[aç^o PREoÀo

,q, ro !rE.r.E.o.oo t,ú - êâoo.r íto Era.a



-stivarL
63

À

MOBILI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR.

pnrcÃo PRESENctAL Ns 3tl2ot7

Processo Administrativo n.' 7 21 2Ot7

Obieto: Aoulslcão de móvels o nelados oara a Farmácla Báslca.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Emp ,"..lNDUSTR|A E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA. srrnÀ
Rua José Ternes Sobrinho ne 425, Vila Cafelândia CEP 87045-100 em Maringá PR., retirou este

Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

stiva ri@stiva ri.com-br ou pelo tel/ fax: 44-3228-6918.

Obs: FavoÍ enviar via e-mall o modelo (proieto se tiver) do mobiliárlo pal'a êlaboÍação da
propoSta,

Maringá,07 agosto de 2017,

, -15?.'u72Í000i-30 
i

r c. Ést.701214AÇ-28
,' .i.',ti:i E COMEI?CIO DE

,, '- v:'õ Si!-iÀtd LTDA

, - 
-, eÀ,;:S 9CA*li'i0"l25' LY i'rli9

.rL:.Cl-1É!'i;i:.À. CEiil';04'iol .
t.,1.F.li:;.c' - PR J

IN coM. IS STÍVARILTDA
JO§É§riyÁR

DMITIISTRADOR
RG.9í9. - cPF 223. 170.15966

R.jo5eiernesSobÍinho,l75,Vl.Cafelándia,CÊP870.i5 lOO, lúaíingá,pR www.5tivari.(om.br44 3228 69',18

lndu5!í;a e aonrór(io de Móveis Stivan Ltdà
(NPlío662572;OO0i 16 tôscr Lst: 70I 2 I 48ó.t8 Cdda5rro À,tuniciArt: 66688
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S A I B À Iú Sutrtos e&e pubtico insmrmento de
procwa@, bas. tanrç viqse. que no eno do NseimeÍúo do Nqso §enhm Jesus Cristo de
dois pü ê dêzessêts GO1?L s6 doie {03} dias do rds.& fuoÉto, do dito ano, nesta
cidâde de auet['uá' CW e Jo{+li6 Târr@, Ertuh & Paranri nesta Sen'entiq

73

FL
PROCURAçÃO BÀ§r§laX3 QüE EÀÊ ,4 EMP-F"g COMERCTÁL: GEFTEX
INDúgrRIA E c€il{*IÊ6 DEl{óvixst LTI}À- tfi& nnfoma abaixo:

peranê mirn, Ahrdr Reüku dr &r
OUTOBGAIITE: A EMP.RE§í| COilffircAL
col,ÉRcto DE Mqv-rrSt.IiT.DA -.Ie. obiêro

c{úIpaÍec€u como

soce* ÊUisado de móveis eom
prdominfucia em madeirã, c.unircio l'aseji$a espcciatisedo de eleMora#ticos e

equüpâf,i€$s de riqóio ç vEp; çou&ds vseibta esFcahliado de cqúpaaeatos e

surylpms ile idt@ §ffiiércns vstqiisu €FÊofufiadê de oquipamentos de
t4êfeüb ? @.sloiatrç&iBt&átsig wÊ@ ib ç94@para escritoriq coméf,cio
vaÍeiista e @e&dss +!@q recfeetisos; oo{iqÊúeio vÉ@ de biêicHês e tricielos;
pÊçÀs e acessftioq crru&b vüdistê ds fftigos n6i*ls e airtopédicos; corilércio
aracâdistâ de nrôveis e Àüps de colclqgg.1iqi .Q ocÉcio varcÉsh de móveis; com sede na
Av, Dr. Jsão Pensoa,435, fidog nesta cidsdç ds Quatigpá - Pa{ad, regisda na JunÍa
Comcrciel do Pmmô roü o NIBE 41 2 0?9457+1, @ tryllêOl 1, e inscrita no
Cl#J/tm sób n" l{,.643.192/0001-30, tsÊ do rwrosaltada por seG sócios
àlministradc,rcs: L-

portadom
k6ileiÍa" sotteira, maior.

@ de R§ só a'Ê.248.500-7-SSP/PR e inscrita
no CPFÂr{F sob no O3Sú,6,399-05, residiente e dmridÉada na Rua Francisco José
Daldegao, 280. Cenno, re$ eidade dç Qustiguá - PareÉ; A- BRTJNO ALEX DIAS
DEPI4QLL brasileiro, §güêto, ruaior, ernBresÉric- porte & cedula de identidade RG
sob n' 12.E4IO27..9-SSPI§8" e irscdto no CPFfr{F sqb no !qJ.738.249-27, resideate e

dornicüiado À Aluie Dr. &o.Pessoa €1 eeurq neraêi&dê dê Quatiguá - Praná;
acs tc[e6 de sar carrffio seáal e tte$ais slt]eÉç6Bs lsigiesdô m JunÍa iSomtrcial do
Paá' sob a'20l7tl1tiG1 eor 16103ê011 ê, cêrti&o siqplificâda, expedida pelo
peportuneuo Naci@al dç Eêgistrq tte Comércio - Iuuüa Corrcial do Paraú. em
lU07 D0l7 , o qual fica cquhr'@ na pasta ao O?, fls. 178 o IP; de arquivo de sontratos
soeiais. desta Scrvçütiê; Bime maral fridiculÊe cq)Êr. e qwt p« esar presenÊ e ter
aprescrúâdo os dôcumçúto§fxigitos par!€t é por mim. Âillnh eoe§u€Ê da $tve
NdfÍiq tecnnheciúa eomoa lnrftiri dqqç Uafs.do 9rE:spr-ê porelerre foi dito,
cstÊ püblÍ{:o issmmmo, e ncts tenno§ & dir€iro, rim&.c. eqwtifuem seus
procurdore§: l}. o §r. ry,WO CARLG ZÀCÂRII{,, Unst*iro, casado, comerciante
ponador da cédula de idetidade RG sob n" 2.016.362-S§P/PB, expdida em 07i1Ill97
e inserito no CPF/MF mb no 330-645.129-00. Íesideffe e domisiliado oa Rua J
Honíçio Bueno, 155, Him CristaL u.sta sidade dc Qüâtigú - Para4rú: 2

w brasüsiro, solteiro, ec
cmpÍEsáriô, p@âdor da féórlà alÊ idÊnti@e RG soô n" 3.-924.558-2-SSP eÍ
no CPFÀ{F sob n' 515§}t -T29.9l, residente ç domiciliado á . João
4m. Cqrrro, nesüa cidade de Quatiguá - Paraná; 3).

I
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RãÊIôiRN. E NOTARTAL
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lleclhr.Fã.a+

,§&nk.&ad*rê
I ,a a

4,. 40 lllt}/,-t 7ra G!.Êr
ÉorÀnÀruL

brasileiro, solteiro, maior e capaz, serr.alheiq poÍrador {ta ÉiilÂ RG R

o
1



Àveaida Dr. João Ptr;$ilâ, §4r", e€s@ e r*dade dê A9dili4 - Parroá; + f t LO
CEZAR DE OLIIIEIRÀ trasilêiro, casêdo, wn HG, pÕtta{Êr ib cêduta de íiftdüthde
RG sob no 8.952.725-2-§§P/PR, eir»crihm ePfAff sob rf 05í88951905, rcçideúe e
domiçiliado à RtIà l,ücio Pdrezas Vnq. Ceáúq nçsta cidâ& dê Qgâtiguá - kianá; ó).
ANA PAULA PEREIRÀ DÉ LIMÀ bffisikit€, solteira, maior e capaa auxiliar
admiaistradvâ, ptrtsdorú ílâ céfutâ dc iddade RG sú a" 13-150.74I1-íSSPIPR,
elpedida em 2A10r'2ALO.- irsorita @ CfF$tr sob oo 08úJ47219.o1, Ícsí{iêotE e
domiciliada na Avêqida h. Ioâo PcÊso* 2?q .farüE CristâJ, Eodta úladê dÊ Qdiguá -
Paraná: 7)- CLAUDEHICE MENI»D§ LIEAS. brasiteira soltcira. mâior e câpaz.
empresária, portadúâ êá eé& de iderxide'RG soh no 6.S4.587-1-SSPffts, e inscrita
no cpFiMF mb np 004JI0,159-32. reddeotee dsni,ciliqdaGâ Av. Dr, Joilo,pÉÊso4 no

1J66. Cen[o, n€sÊ €id0& dÊ QMigÉ - PararÉ; 8ts FLtÁl{cIELI SÁ1{TO§ IrE
ALMETID4, brasaleira so&Éira, draiotr ê rxq,âA y€údqdore, portaecâ & cêduta Oe

idsntidâde RG sob n' Ià$22J45-§.SP1P*L cspedide em 011@Ê011, iísfdtE rÉ

no PFI!vÍF sob no 10?-991.969-11, tesfukrltç e

srhc. Ceiúto, llasiffi lb QuâúgÊá - Pdâ!4 4I
bqÉÉq sdçim' tâattr ê cqg,,

d f.ill8.ffi+*üFlFk, spadidã Ém
ú n" Í§.W,279-ffi, rtiÍíérÍé € didsilie& à

CPF/MF sob n'@t.259- oa Ár, Dr João Pessoo, 435,
CÊntro, n€sÍa ci&de de
brasileiro, ds Éô*âde
RC sob nn Eq .826.19947, rÉiidente e
dooiciliado na Av. Dr. JoEo tkãsffi,435,Csídm, ilesta ciedç& Quuiguâ-?arh& 10)-
JOÂO EUBTADO DE §OtEâ" trmgç*rq sdrcirq rnaic e cq,ae gereüúe &F,iildúi$o,
portador da cedula d€ ialÊnüdÊdÊ BG sb tr 4.066.6S*5.$§P/PR, inscrito no CFFrlvÍF sob
n" ó2&826,199-E?. rçirrlcnte e dmiciliii& Ea Âv. D. isão PBso6, 435, Coe, nesta
çidade de Quatiguá - Par@ If>
solteiro, maior e capâa @Fsádo,

t{istbrc"
psi@ da cé&la idcntida& RG sú no

12.E41.027-9-SSPIPR, e im€rito no @@ sob nc 101.738.249-27, rçsidÊore c
domiciliado à Aveaida &. João Pessoq 435, Gr@, EE cfulâde de Qudiguí - Paraâ4
l2)" D !Ê*il@, so&eLq maior e cePaa eistorists,

t2-430346h8-§SPf& inssito uo, CPfÀ{Fportador da cédula de idcotithde sot d
sob no 087.?95.92.,$37,,rçsituÊ e fubithdo m Ruâ Jffi lldmçra" 135j, Çqis--ilo
tlabitacional Nab Bueuir & Htorasq má düidc de Qu*igú - Pâraâ{ 13> GâtREt
DIAS DEPI&OIÀ hrasibi4, softeiro, mio.s capaa veudedor, ponador do $&le de
idenüdade RG sob no 13.456.445-5§SP/"R imcriro Eo CPF/MF sob no 0t3.t32.459-20,
residente e domiciliado à A@da Dr. Jqqo Ê§#,4r5, C6iiEe, rsss cidô& de Qrúiguá
- Paraná: 14)- RAFAELA CBI§IE{-"tulfjHÉ§ DçÀ8EU. b.asil€irâ, sohdrq maisr e
capaz. montadora, pcrtadm aa cedsla de kMdc RO soÉ n" 10292.00&02-§§P/PR" c
inscrita no CPFIMF sob no 08I.090.E59$3, i€id.É e&miçilida ra Rrq ds \,1o}6úas.
135, Jardim Primavera, a@ eiaa& de Qü@* - P - e; À qtc@ cmfasr ps eais
amplos. gerais e ilidadss po&res gaa qgÍrcm qt4 e*$uto ou isdaiÉrmeofe,
independeruemente da oÍrdeÉ ê mm**Ét fsenô EÊFiÊsÊ,*k â Êu@arte irmro às

Repartições Públicas Fedmis, EstEIuâúq lvâraidpais e Autarqúas, inclusive
Organizações Paraestatais, bçrn cero ErÉidadce de Epoúffaia Miga e Coocessiul#ias d€
Serviços Públicos, Ministérios e SecretaÍias de Estarío e E+idak Conggnerco th â6bito
Estadual, podendo pare Eto pagar impo*tc é tt""r, EÊúlÊmàr eonrua- or iatlevidos,
oferecs contestâ{õês e recursos as In*ôoçie Â&ri*bffiivas §ryeriues, rcqucr€Í
certidõçs, jrmtada e d€s€Íenhâsento de &qu@rüoe bt4q mmo poder poeder a
regularizaçâo de tiwos Íiss:ris e o que m*b E€rc$úio ftq r€cother editaüs, caas
convites, tomadas de preço, cademos de habi@ões e lici46€s em cooa(nrêÍcias
públicas e administrativas, tquadas de preço e convite. fiEasr coütrâtos de fsnecimmto:

e
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.Etssa Etrs e s@ àb b ttotM +e sgfÉGJB'ta4 Í*, sspol rcd â

noluxarde anb sorueurraop so sogr .md @§iú ltlb,d áÊb 'i@il ã gli!í apÊp!11çrfiods.r
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REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL
ESTAIX) DA PARAIBA

CARTÓEO AZEVÊDO BASÍOS
Fultoalx, Er tStt

PRIXETRO REGISTRO CML DE I{ASC|TENTO E óBITOS E PRtV-ArrVO DE CASATEIaTOS, traTERt çÔES E TUTELAS DA COIARCA DE
JOAO PESSOA

Av Epitácjo Pessoa, í1,rS Baino dos Estados 5603G00, Joáo Pessoa PB
Td. : (83) 32lr+5,í{X / Far: (8il) 32.r+í6/r

htts:Í'rnrw.azevedoàastos.not br
Efi all: cartodo@azevrdobaslc.Írot. br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENNCAçÃO DIGÍTAL

O Bel. válbeÍ Azevêdo de Miranda Ca\ralcaÍ{i, Ofidal do PdÍneiro Regisfo Ciül de Nascirnents e Óbitos e PÍiv'aüyo de Casarneírlos, lnleídições e
TúelaE com efibriÉo de aúeírticar e ÍeconhecÊÍ fiÍmas da CornaÍca de Joáo Pessos Capitral do Estado da Paraíbs, erÍl ürtude de Lei, etc...

DECLÂRÂ para os deüdos fns de direito que, o doqJÍrenlo em anexo idenüficâdo indivilualmente em cada Códrgll2 de Aulentic€Ég Dirilal' ou da
reÍenda sequência, Íoi au(enticados de acordo com as Legislações e normas vilFntes..

DECLARO aÍda que, paÍa garáith banspsrência e segurança iúÍdica de todG oE atos úiundG dos respectiyos seíviços de Notas e Regislrc dov
Estado da Paraiba, a CoíegedoÍia Geral de Ju§iF editou o PÍovirÍEnto CGJPB M 0(82014, determirBndo a insêíÉo de un códlgo em todos os
atos nolo.iais e registràis, assim, cada Sdo t}itiial de FiscalizâÉo ât'aiudidgl coínáÍ l'rn código ú co (poí exenflo| Sdo DEld: ABC|2*,
XrXa e déssa nôrma, câda ôúenlicaÉo pÍocessada pdg n6sa SerEínia pode sêr confinÍEdâ e \ÍeÍifcada taíías !,/ezes quanto íoa necêssário
através do site do Tribunal de Jusüça do Est8do da Parálba, endeíêço htFJ/coregedoria.tipbjB.br/selo{igilau

A autenücaÉo digital do doormento ÍEz pÍova de que, na dat e hora êfi quê ela fd Íealizada, a ernpíesa GEFLEX IXDÚSTRIA E COXÉRG|O DE
OVEIS LTDA - XE ünha pos!ê de uqr docuÍieito com aa niesnas caraderÍsücas qu€ fo.am EÊod[Eidas na ópia arrteírticada, sendo da

empr6a GEFLEX INDÚSTRIA E coIÉRcIo DE IÓvElS LTDA - IE a rEÊponsatitidade. únacâ e exdusiva, p€la idoieidaê do do@rnento
apresentado a esle CaÍlóÍio.

Esta DECTARAÇÃO foiemitida em IOOUmí? í6:í6:Oa (ho.r local) atráÉs do sistema d€ aúenticação digiüal do Cart&io Azevêdo Bastos, de
acordo com o Aí. 10, í0e e sêus §§ í'ê ? da MP 2200/2001, como trambém. o do.rrmêito dêmnico aúeííícado contendo o Certificado Digilal do
titular do Cartó.io Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretarnente a emp.ês. GEFLEX INDÚSTÍ{^ E COIÉRC|o DE IÓVE|S LTDA -ÚE ou
ao CartóÍio pelo endeGço de Êmail autenüca@azêrredoõaíos.nol.br

Para iníoímâÉes mais delâlhadas desle alo. acEssê o site !!tss:4allÍlllitsllzeyglgDg9lgsJglD! e iníoíie o WiJo dc CoDsulta deslê
DeclaÉçÁo.

Código de Consulta deíe DêclaBçào: 7936Et

A consulla desta DedaÍaÉo eslaÉ disponí\,rel em nosso síe âté 0U0fir20íE í3:50:(, (hora loc!t).

rcódlgo de Autêntlcáçlo DlgÍlâl: 2134080817 1343220911 -1 a 2'134080817í343220911-3
'Legi!lôç6É Vigont6: Lei Fedefill no E.935/94, Lei Fede6l no í0.406r2m2, Medida Provisôria no 2@n0O1, Lei Federal nô 13.105/20í5, Lei
Estadual rf 8.721l200E, Lei Estadual no í0.í32013 e ProviÍflento CG'I N' m32014.

O reíerido é verdade, dou íé. \./

CHAVE DIGTÍAL

00005b1d734fd94tu572d69fe6bc05bP51adas8a/íeTob3Í/í0aaebbaOebcáb7atbeb53ade852bdb5662,(3e19.{39E305ha078Se789t cbd}5E329Ea23E
31 6 1 225e«,bb732e6cÊcb587bad'Í,í,lb6geÍ\da



FEFI-EX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 1 4.643.1 02/0001 -30

NIRE: 4'120794574'l
í. ALTERAçÃO CONTRATUAL

CLAUDENICE MENDES LUCAS, brasileira, Maior, solteira,
empresária, nascida em í5109/1971, residente e domiciliada em
Quatiguá - PR, à Avenida Dr. João Pessoa, n" 1566, Centro,
CEP 86.450-000, portadora do RG n'6.564.5874 SSP/PR e do
CPF no 004.310.159-37 e BRUNO ALEX DIAS DEPIZOLI,
brasileiro, Maior, solteiro, empresário, nascido em 30/04/1996,
residente e domiciliado em Joaquim Távora - PR, à Rua Dr.
Lincoln Graça, n" 666, Casa, Centro, CEI 86.455-000, portador
da CNH n'061í9421640 DETRAITIpR e do CPF no.

1O1.738.249-27. Únicos sócios componentes de uma sociedade
empresária que gira sob o nome de GEFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, com sede e domicilio a
Avenida Dr. João Pessoa, n' 435 - Fundos, Cenko, CEP:
86.450-000 no município de Quatiguá - PR, CNPJ no

14.643.102.0001-30, registrada na Junta Comercial do Paraná
sob no 41207945741 em 191092014, resolvem, assim, alterar o
contrato social, mediante cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Acrescentam - se os seguintes ramos ao objeto mercantil:
Comércio Atacadista de Móveis e AÉigos de Colchoaria e Comércio Varejista
de Móveis. Agora o objeto mercantil será:

o Fabricação de Móveis com predominância de madeira;
. Comércio Varejista especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos

de Áudio e Vídeo;
. Comércio Varelista especializado de Equipamentos e Suprimêntos de

lnformática;
. Comércio Vareiista especializado de Equipamentos de Telefonia e

Comunicação;
. Comércio Vareiista de Equipamentos pare Escritório;
. Comércio Varejista de Brinquedos e AÉigos Recreativos;
o Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; pegas e acessórios;
. Comércio Varejista de Artigos Médicos e OÉopédicos;
. Comércio Atacadista de Móveis e AÉigos de Colchoaria.
o Comércio Varejista de Móveis;

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que é de R$ 131.300,00 (Cento e trinta e
um mil e tÍezentos reais) é aumentado para R$ í50.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) em moeda corrente do' país, neste ato totalmente integralizado, dividido em
150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, fica
assim distribuído entre os sócios:
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CLAUSULA TERGEIRA: A sócia Ctaudenice Mendes Lucas vende e tÍansÍere
suas cotas, correspondente ao valor de R$ 148.500,00 (Cepto e quarenta e oito mil
e quinhentos reais), neste ato em moeda corÍente do páis, a sócia ingressante
Deizelaine Xavier Dias, brasileira, Maior, solteira, nascida em 09/06/1979,
Empresária, residente e domiciliada em Quatiguá - PR, à Rua Francisco Jose
Daldegan, n' 280, Centro, CEP 86.450-000, portadora do RG No 8.248.500-7
SSP/PR e do CPF No 030.608.399-05.

CLAUSULA QUARTA: A sócia retirante Claudenice Mendes Lucas declara neste r-
ato haver recebido dos sócios atuais, os valores conespondentes às quotas de
capital, dando plena e rasa quitaçáo das quotas transferidas.

CLAUSULÂ QUINTA: Após as mudanças ocorridas, o Capital Social Íica assim
distríbuído entre os sócios na importância de B$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil
reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$
1,00 (um real) cada, integralizados em moedas do paÍs, Íica assim distribuído enke
os sócios:

Sócio Valor (R$) Quotas
Deizelaine Xavier Dias 148.500,00 í48.500
Bruno Alex Dias Depizoli í.500,00 1.500
Tota I '150.000,00 í 50.000

CLAUSULA SEXTA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade da caberá a Deizelaine Xavier-
Dias com poderes de administrador individual, autorizados o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não
está impedida de exercer à administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

Sócio Valor (R$) \Quotas
148.500Claudenice Mendes Lucas 148.500,00

Brune Alex Dias Depizoli 1.500,00 1.500
150.000Total 150.000,00

-'. -i: a:;'
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1' ALTERAçÃO CONTRATUAL

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato ou contra a
Economia populâr, contra ngrmas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSI LA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não
colidirem com as disposições do presente instrumento.

cLÁusuLA DECTMA: - DA coNsoLrDAÇÃo Do coNTRATo: À visra da
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 1.071, da
Lei n' 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instiantrí atualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e
condições contidas no contÍato primitivo que adequado às disposiçôes da referida
Lei n' 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redaçáo:

CONTRATO CONSOLIDADO
GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

CNPJ: í4.643.1 02/0001 -30
NIRE: 4í207945741

BRUNO ALEX DIAS DEPIZOLI, brasileiro, Maior, solteiro,
empresário, nascido em 30/04/1996, residente e domiciliado em
Joaquim Távora - PR, à Rua Dr. Lincoln Graça, n' 666, Casa,
Centro, CEP 86.455-000, portador da CNH n' 06119421640
DETRAN/PR e do CPF no. 101.738.249-27, e DEIZELAINE
XAVIER DIAS, brasileira, Maior, solteira, nascida em 09/06/1979,
Empresária, residente e domiciliada em Quatiguá - PR, à Rua
Francisco Jose Daldegan, n" 280, Centro, CEP 86.450-000,
portadora do RG No 8.248.500-7 SSP/PR e do CPF No

030.608.399-05. Unicos sócios componentes de uma sociedade
empresária que gira sob o nome de: GEFLEX INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, com sede e domicilio a
Avenida Dr. João Pessoa, n'435 - Fundos, Cenúo, CEP: 86.450-
000 no município de Quatiguá - PR, CNPJ no 14.643.102.0001-30,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob no 41207945741 e
19t09t2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: GEFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME, COM SCdE E dOMiCiIiO A AVCN|dA

Dr. João Pessoa, n" 435 - Fundos, Cenko, CEP: 86.450-000 no município de
Quatiguá - PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil ramo de
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CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil ramo de:

Fabricaçáo de Móveis com predominância de madeira;a

a Comércio Varejista especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos
de Audio e Video;
Comércio Varejista especializado de Equipamentos e Suprimentos de
lnformáüca;
Comércio Varejista especializado de Equipamentos do Telefonla e
Comunicação;
Gomércio Varejista de Equipamentos para Escrftário;
Comércio Varejista de Brinquedos e AÉigos Recreativos;
Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; peças e acessórios;
Gomércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
Comércio Atacadista de Móveis e AÉigos de Colchoaria
Comércio Varejista de Móvels;

1
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CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil
reais), dividido em 150.000 (iento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de Rf- /
1,00 um real cada, é assim distribuÍdo entre os sócios:

c USULA QUARTA: A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses,
abrir ou fechar filial, agencias ou escritórios, destacando para estas uma parte do
capital social da matriz, mediante alteraÉo contratual assinàda por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Novembro de
2011 e seu prazo é indeterminado.

CúUSULA SEXTA: É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a titulo
de próJabore, que será fixado pela sociedade o registro como defesa na.-
escrituração Íiscal.

CLÁUSULA SETIMA: A entrada de novos sócios dependera da aprovação unânime
de todos os sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder ou transferir qualquer de
suas quotas a terceiros sem previamente oferecer ao outro sócio o direito de adquiri-
las.
Parágrafo Único - O sócio que desejar úansferir suas quotas deverá notificar por
escrito ao sócio remanescehte, discrimjnado o preço Íorma e prazo de pagamento,
para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer
denlro de (60) sessenta dias contados do reebimento da notificaçáo ou em maior

QuotasSóclo Valor íR$l
Deizelaine Xavier Dias 148.500,00 148.500
Bruno Alex Dias Depizoli 1.500,00 1.500
Total 150.000,00 í50.000
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CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de du
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,'

CúUSULA NONA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resoluçáo, veriÍicada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo únito: O mesmo procedimánto será adotado efi'outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA: O Exercício Social será coincidente com o ano-calendário,
teÍminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o
levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em
conÍormidade com as disposiçóes legais pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRÂ: Casos omissos neste contrato serão resolvidos
com observância dos preceitos no Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais
que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DEGIMA SEGUNDA: Nos quatros meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre. as cofltas e designarão
administrado(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: A administração da sociedade da caberá a

Deizelaine Xavier Dias com poderes de administrador individual, autorizados o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como
onerâr ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

GLÁUSULA DECIMA QUARTA: A administradora declara, sob as penas da Lei, de
que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime
falimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
Economia popular, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Joaquim Távora -
PR, para o exercício e o curpprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.

Nl0

-i.:-



GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: í4.6€.í02/000í.30

NIRE: 4120794574í
10 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E por assim estarem devidamente contratados lavram, datam e assinam o p
instrumento em í (uma) única via de igual teor e forma, devidamente rub
pelos sócios que se obrigam Íielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo
todos os termos.

Quatiguá - PR,27 de Janeiro de2017.
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REPÚBLrcA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUI{DADO E ,I888

PRIUEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCITENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAME TOS,
INTERDIçÕES E TUTEI-AS DA CO ARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fâx: (83) 3244-YU

http:/ invu/.ezevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO OIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo PrimeiÍo Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçõG e Tutelas com atribuirÉo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em viíude etc...

Certificâ com base na Lei 8935/94 - art. f - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é repíoduçáo
fiel do original que me foi apresentado e nêste ato conÍirmo sue aúenticidade através do Código
de Controle e Autênticação abaixo.
O refêrido é verdâdê, dou Íé.

Este documento foi êmitido em 16/06120í 7 às í2:59:53 (horâ de Brasília)

CHAVE DIGITAL
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A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME e emitido através do site do Caíório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislaçáo Federal em ú9or AÍt 1". e 10o. § 1'. da MP 2200101.

Esta cêrtidâo tem a sua yalidade até: 'lrUO6/20í 8 às 03:0:23 (Dia/Xlês/Ano)

Código de Controle da Certidâo. 723377

Código de Contiole da Autenticâçâo:

21 341 206í 71 6584{Xl2O3-'l a 21341208í 71 6584ü1203-7

A autenticidade destâ ceÍtidáo podeÉ ser conÍirmada por qualqueÍ pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/ Ívww.azevedobastos.not.br
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REPÚBLEA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESÍADO DA PARAÍBA

CARTóFdO AZE\ÉDO BASYOS
FUI{DAIX' Er lttt

PRIIETRO REOISTRO CML DE NASC|IETTO E óBÍÍOS E PRNAÍIVO DE CASAIE ÍOS, IT'ÍERI»çÔES E TUTELAS OA COTARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epiüldo Pessoa, 1í45 BaiÍÍo dos Eilados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Td.: (83) 3244r(x / Fax: (8i!) 32,r+5,ía/í

htts:#úÁYw.a2clredobastG.nolú
E{náil: caíloriocDâzevEdobâstos-not.br

DECLARAçÃO DE SERMçO DE AUTENNCAçÃO DIGTÍAL

O Bel. Válber Aze\êdo de Miranda Cavalcar{i. Ofidal do PdrEiro Regisúo CMI de NascimeÍÍos e Óbitoe e Privaüvo de CasarrErÍos, lnterdiÉes e
TúêlEs com aúibrJiÉo de aulenticar e reconhecer fiíías da Comarca de Joáo Pessoâ Capital do Eslado da P8Í8lba, em ürtude de Lei, etc...

DECLÁRA para os deüdos fns de direito que, o doqrmenlo eín anexo ideítÍcado irÉividuãlhente efi (,.da Wàla de Autc,@o DW' or na
rêÍêrida sequência, Íoi aúenticãdcs de acoído coíÍ as Legislaçõ€s e normag ügentest.

DECLARO aiÍúa que, para garánüÍ úansparênda e segurança juldica de todos os ãtqs oÍiundG dos Gspêclivos seÍviços de Notas e Registros dov
Estado da Paraíbs, a CoÍÍegedoria Ger-ál de Jt,süça edilou o PÍoyirÍer{o CGJPB M 00@0í,í, detcíÍinando a inserÉo de um código em lodos os
atos notoriais e rEgislÍais, assim, cada Selo Digitd de FÉcalizaçáo Ertraidicjal contém um ódigo único (po. exemdo: SCo ügi6r: ABClZ*i
XrXa e dessa íoryha, câda aúenticâÉo processada pda nossa Sen enlia pode s€í coífiÍmada e !,rerifcad6 taÍ as vezes quaÍío Íor necessáÍio
atÍavés do sile do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endeÍeço htF://coÍÍegedoda.tipb.jus.b/selo{igitau

A aúenlicaÉo dig al do doo.rmento faz prov. de que, ne dstg e hore ern quê da fti realizada. ô emp.ela GEFLEX IXDÚSTnIA E COXÉRCIo DE
XOVES LTDA - XE tirúa posse de uqr dooJrrErÍo crrr es lÍEslnrl§ car.adeÍlsticar que íordn ÍEÊúrzidas na óF]ia aúenticáda, sêndo da
empresa GEFLEX INDÚSTRIa E COIÉRCXO DE Iót ES LTDA - IE a r6ponssülúade, únicâ ê exd6lva, pela k oneidsde do docuÍneÍio
apresentado a êste CartóÍio.

Esla DECLARAÇÀO foi emúda em qyOTÍ201? 13:32:05 (hora local) âtá\és do sisterna de.utefidcação digitsl do Cartório Azev&o Bestcs, de
acordo coÍn o Ar1. 'Ío, 10ô e sêus §§ 1" e 2 óa MP zJ0n0/J1, corno taíÉém. o úooJí.t€íto ebm.ico auteílkzdo cor endo o Cerlificado Digiiel do
tÍtulaí do Cartó.io Azevédo Bast6, podêrá sêr solkitado diÍetaÍireírte e empíEsa GEFLEX lt{DÚST'{ E COIÊRC|o OE IóVES LTDA -ÍE ou
ao Cartódo pêlo endereço dê êmail aúentice@azêlEdobastos.notbr

PerE infomaÉês mais detalhadas deste .to, acessÉ o site E@l;lEglÍllglEIa4tE&lAslq§leLbl e iníoíne o C&ilo d. Consu a deste
DeclaBçáo.

Códlgo dê Cort3ult dcte Oecllr!ção: 76083ô

A consult€ desla OedaraÉo estará disponí\€l em n6so site até 2Z06r2Ot! í5:lí:3t (hor! torrl).
rCódlgo dê Aútondc!Éo Dlglt.lt 2'13,.22617 í 50951G16ê,|
'LêgbLçõês VtgontE: Lêi Federal no 8.9i5/94, Lei Fêde.al no 10.,()62m2, Medids PÍovisória n' 220on@1, Lei FedeÍal n' '13.105Í2015, Lei
Estadual rf 8.72112008, Lei Estadualn" í0.132/20í3 e ProúrierÍo CGJ N'003/2014.

O reíerido é yerdâde, dou té.

CHA\/E DIGTÍAL

í d734rd94m57f2d69Íe5bc05b2rce903337Ídb0d,a2e91 d799e2 í dgdO03a78d/0c3tc7c31 ,í3897cí f4958Zafcso78ge7E9 t úc0583296a238Í] í
6 í 22b3€ 1 336453oe6fe3a1 b8bs/tb í 708'1 78e
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REPÚBUCA FEDERAIWA OO BRÂSIL
ESTATX' DA PARABA

CARTóRIO AZEVÊDO BASÍOS
FUTDADO EI ItSt

PRIIEIRo REGISTRo cML DE }{ASCIIEiITO E óEÍÍoS E PRIV-ATIVO DE CASATENTOS, II{TERDIçÔES E TUTELAS DA COIARCA DE
JOAO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, íí,t5 BaiÍro dos Estedos 58030-00, Joáo Pessoa PB
Íeli @31321+5101 I Fax: (Ei!) 32zrll-í8/t

hlQ:/t,Yíw.aze\,redobastog.not ba

E{nail: cartorio@aze\Gdobasto§,not.br

DECLARAçÃO DE SERTíçO DE AUTENNCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azêvêdo de Miranda CavalcaÍü, Ofcj€l do PÍiÍrEiro Regisúo CMI de NascirneriG e ÓbíG e PÍh/áüvo dê Casarnertos, lÍ{erdições e
Tdelas com affiuiçào de aúenticar e reco{fieceí fÍmas da CooaÍca de Joáo Pe$os Capital do Eíado da ParaÍbâ, em üÍtude de Lei, elc...

DECLARA pare os devrdos fns de diÍáo que, o d6.ÍrEflto em anexo ideírüfcado líÉhriduslÍ€nte em cada Wigo dc AUEÍkaçh DiJíal' ou na
retuÍida sequência, íor autenücados de aco.do com Es LegislEçõ€s e nodnas villêntes'.

DECIÁFIO ainda que, para gararÍir banspaÉnoa e sêgursnçá jurÍdicâ de todos qs atos oÍiurÉos dos r6pêdivos seÍviços de Notas e RegistÍG dJ?
Estado da Parelbâ, a Cofiegedoria Geral de Jusüça editou o Proürnêr o CGJPB No (D3/20í,í, deteíminando a inserçáo de um códho em todos os
atos notoriais ê rcgistrais, assim, cada Sêlo EXgltal de FiscalizaÉo ExhaÍJdicial contém um códlgo único (por exemplot Sdo Dlgtbl: ÀBC1B15-
xtxa e dessa foíma, cada auleíiicaÉo paoceSsada pda nossa Sênenta pode 9€r cadfirmada e vedficada tantas vêzes quânto íor necessário
através do sitê do TÍibunal de Jusúçâ do Estado da Paraíba, endereço htb:/co.ÍEgedoda.tipb.jus.br/sd+dEitau

A adenücaçáo digital do dodiÍr€nto Íaz pro\ra de que, na data e hora efi que dâ Íoi Éalizada. a eínpresa GÊFLEX l DÚSTRIA E COIÉRCIO DE
IOVEIS LTDA - XE tinha posse de u! dGrÍÍento ço.n as íElnas carâdêílslicas que ÍoÍâm Íepíoduzidas na cópia autenticada. sendo da
empresa GEFLEX l DÚSTRIA E COIÉRCIO DE Ió\rEfS LTDA - IE e r6ponsaulftrade, única e erdu§iva, p€la idonek ad€ do doqlrtlento
apresentado a este Cadóno.

Esta DECIARAÇÁO loiemitida em O3rÍr7rmí7 í6:32:2 (hora locaÍ| srsvés do sisterna de aúeÍíicaÉo dignal do CaÍlório Azevào Bâstos, de
acoÍdo com o Art. 1o, le e seus §§ 10 e 2lo da MP 2200f200í, como tatrüém, o docurnedo eleffiíico auler icaCo contendo o Certifcado Oigilal do
tíular do Cartóío Azevêdo Bastos, poderá seÍ §olicdado diretameÍ{e a emp.esâ GEFLEX [{DÚSTF[ E COIÉRC|o OE 

'.ÓVEIS 
LTDA - E ou

ao Cartório pêlo eMereço de êmail aúeotica@azelredoõastos.noLbr

Para infoÍmaçóês ínais detalhadas d€ste ato, ecÊ33e o site ItEs!4ê.!ÁÍlig!tsl,.gzÊtElgEgsl9sJ.g!.E e iríoÍme o W*p de Consulta dc§a
DecladçÁo.

Códlgo de Consult d€ltr Dêclarâção: 760835

A consulla desta OedaraÉo estará disponlvd em nosso site até 22í06120íl í5:lí:3t (hoÍ.1oc.0.

!Código de AúondcaÉo DlgÍtal: 213{22061715095r0/a52-í
'Leglslaçõ6 Vlgent .: Lei Federal no E.93r9/í. Lel Federal no 'l0.{[íi/,20f,2, Mêdldá ProüsóÍia no 22,00n0o1, Lei Federal no '13.105/2015, Lei
Esladual rf 8.72í12008, Lei Estadual no í0.132,/20í 3 ê PÍoü.nerÍo CGI N. 003/20íir.

O referido é verdede, dou Íé

CHAVE DIGTTAL

00005b í d73,íÍd94m57Pd69fe6bdSb2fi9e90333?Ídbod,a2eg t d799e21 dgd07cd61 da1 90822308adcdedee2e€67ÍeÍca07E9e7891 cbc05E329Ea2363
1 61 2ZrZC22&3Íft3&É7 C2bgd763b6b7b&íab
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G.,flã"
Gtla Hút o ffi .rê MáÉb ITDA I'lÉ
ct{P* r+6a1b:lr000rs }Ec sír&{o:r-6
AY. DR. roao PE+ 4Il. Rãroí'Ccíúo
g*úh'a - C.rA&45O-OOo ({D§6a-L88
Êmf:

ANEXO V

95.E{rEago!É

DEC E ATENDIiIENTO A RE UISITOS DE HABILITA Ã

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
ilunicípio de Nova Santa Barbara, Estedo do Paraná.
Ref.: Pregão Presencial n" 3112O17 - Processo n" 7212O17

Senhor Pregoeiro:

A empresa Geflex lndus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
14.U3.10210001-30, sediada na Avenida Dr. João Pessoa No 435, na cidade de Quatiguá do
estado do Paraná, inscriçâo estadual no 90.578.402-15, por intermédio de seu representante

-\egal, a Sra. Deizelaine Xavier Dias, portadora da Cédula de ldentidade RG n" 8.248.500-7 e
CPF n' 030608399-05, situada na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatiguá do estado
do Paraná, declara que 'Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido
pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Quaüguá, 2í de Agosto de 2017.

. I .i.i..r:1i,"10!i"31)
- _rJrL!_''_l

.. ) . )::.':3ó'o?ntro
i .:.:... .; ' l.li 864c0-C00

OU;.;:ü,ÜÁ PARANA

GEFL N o EM VEIS - LTDA
CNP 4 102/0001-30

Deizelaine Xavier Dias
CPF: 030608399-05

RG: 8.248.500-7
Sócia/Gerente

t,'
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRÂçÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRÂDO DE AUTOMAÇÁO DO REGISTRO MERCANTIL. SIARCO

CERTIDÃO $UPLIFTCADA
conttlm d,o6 doctlmentos

Páqina: m1 / 001
o sáo YlgôntêsClríftcamoa q

na drt da
lloltE
GEFLEX I

tartuÍ€zr Jurídicâ:

NúnEro de ldcnülicafáo do
Emp.e€a! - MBE (S.dr)
41 2 079457+',1

Endqêço
AVEUDA DN

Obl€to Sodd

COIÉRCK' V
COtlÉRClo
COIÉRClo
coraÉBclo v R
coltÉBcto v
COIÉHclO
coraÉBclo
coraÉBcro v

B'

CBpttal
(CENÍO E

SódodPartlclp.çáo no
1{o ECPf dr GNPJ

OEZELÀI{E XAVEN D|AS

rrr.ú3s{5
BAUXO âIEX ÍXÁS DEFEOU

101.7t824}21

--l

l+ s Corn

dê Arqulvamênlo do
Alo Coiditutivo

1Uíí2011

tlata dê lnído
de Âtlvldãdê

10t11tâ11

UF, CEP)
orJ

E vioEo;

CqÍral:
(cEraTo E

Prazo de Oürtão

lndet€ímlído

Pqiato.FIIre
1r0 it).'''

de
ldmlnLirrdoÍ
AdrninLtredoÍ

T&rnino do
ll'nd.to
ffixxxxxxx

gim MH

Para veíificar a sulenücilâde acesse tY!írY.juntacoarÉrcial.pr.gov.br

e iífoíÍÍÉ o número 174902492 n€ Consutta d€ Àrôntiodad€
Có&n d.PoilYd F.r 30 das

Últlmo tuqulvrmêolo

Dst!:1ôt3/20í7

A|O: ALÍEFAçÃO

Ev$ro (3): ALTEBACAO OE DADO§ (EXCETO NOtaE ETPRESAnnL)

coasoLroaçÃo DE GoNTRATO/ESTATUTO

CURITIBA - PR, 18 do â0610 dê 2017
1111fi24*2

úmo.o: 20íãlí'(,5í
Sltuação

BEGISTRO AIIVO

Status
xxxxxxx.uxxxxxxxxx

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERÂL

OooiÍnento A!.sinado Digitalmente 18/0&2017
Junla CoÍnercàl do Paranâ
CNPJ:r,.968. 1 7CY0001 -99

Você deve instalaÍ o cêrtÍc€do dâ JUCEPAR
v/uw.iunlâcornêrcàl.pr. gov-br/c€rtif cado

_r2



s, SIMPLES 50
ll^croNAL

Data da consulta: tB/OBl2Ol7

t IdentiÍica do Contribuinte - ct{PI }latriz

Simples Nacional - Consulta Optantes

t Situa o Atual

t Períodos Antêriorês

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

endamentos Sim lês Nacional

I Eventos Futuros Sim es Nacional

I Eventos Futuros SIiIEI

n
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INDÚS?RIá E COIIIERCIO DE,UOTIE'S STTVAf'I LTDA - ME.
cNDJNÍ OO.662. ,72/OOO 1.36

sEcuJvDÁ ALTERAçÀO E COÀ,SOLrDÁCjO DE COffrRá?O SOCIáL

qoRsoLrDAç^o

CLAUSULA PR.ITIEIRA
LTD^ úE. . , \, .tl.

:\ \,, i.ij.',1" qr, :rr \i li ., I iIr,e /,j:::..\iirj.r
l..it, iiü.t.1.,s! irrjr: s :'LiltiIrl.ú r, i-. .r

INDUSTRIÀ E CO!úÊRCIO DE UÓVEIS STIVARI
.iil.r (l,n r.r.rd;,.i, ,l( ii.,rrr,ur. f\i.rn,, r. j'.,rr,,.,

CLÁl;SriLA sEcUNDÀ: 1\(r,,.r:,,,j, ,.r.,.,,:Iir,rr).,rf, !!i.rt ,j\.,rj\r.:,.,t.s.1, t DÚSTRIÂ E COUÉRCIO DE MÓVEIS EM
}IA.DEIRÁ. REFORMA DE MÔVEIS EM GERAL. COTíÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOHÉSTICOS E EQUTPA}IENTOS DE
INF()RITIÁTICA. SUPRI}TENTOS, PEruFÉRICOS, MÔlrETS E EQTIIPA}TENTOS PATIA ESCRJTORIO. MÓVEIS E
EQUIPAiIENTOS HOSPTTALARES E MÓVEIS E EQTNPÀI'ENTOS ODONTOLÓGICOS.
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INDÚSTRIA E CO'ITERCTO DE IíOVEIS STIVAI]I LTDA - ME.
cNPqtttF oo.662. s72iooo 1.36

SEGU'VDá ALTERAÇÀO E COIT§OLIDáÇáO DE CO/VTRÁ?O SOCIÁT
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ANEXO V

DEcLARAÇÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeurstros DE HABTLITAÇÃo

Pregão Presencial Ne 31/2017

Prezodos Senhores:

a tNoÚstRra r couÉncto oe uÓvets sTlvARl LTDA., inscrita no GNPJ ns 00.662.57?/0001-36 por

intermedio de seu representante legal o Sr. ADERVAL JOSÉ SttVnnt, portador da RG ns 919.994-2 e do

CPt Ns 223.170.L59-68, decloro que " Atende Plenomente' aos requisitos de Habilitação, conforme exigrdo
pelo incrso Vll, do artigo 4e da Lei Federal ne 10.520, de 17 de lulho de 2002.

Maringá, 21 de a ode2gOSI Q17.' - -,

Ir9.@lí. STNARII-IDA
ADERVAL §NVARI

Rg 019.W2+R - QPF 4.tlo.1

loo.ooz.sz2looo1-361
lnsc. Est.70121486-28

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS STryAru LTDA

R JOSÉIERNES SOBRiNHO,4ã, !Í 56UI8

L
MIAcAFEúNDA . cEP O7O4'1@

MARINGÁ. PR J

Ê. josc Íernes SobÍin ho 4 2 5, Vl. Cafelándia, CEP 87045-1 00, Ma nngá, PR www-st ivaÍi.com.br44 3228 6918

lndu!:r,a e Comé'(ro de MôvejJ Strva,i Ltda

CNPIO0.ó62.572/OO0l 16 lns(rE5t 7012148128 (cddltÍo M'rn rcipal: 66688



Endoreço Complrlo (Log..dourc, iF s Compbmonto, 8.1Íto, CldÍl!, UF, CEP)
P 47.045-í 00RUA JOSE TERNÉS SOBRIN

[lcrggmprÉa ou
Enp.E a da Pgqueno Portê

(t l Írc 123Í1006)

Prao de Duração

IndotaÍminedo
Empísla da pgqlreno portê

Situaçâo
REGISÍRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxx-xxxx

n

I
II iili

CERTIDÃO SlrrPLlFlcADA páqina: ooi, ooí
CoÍüficamos quo aa lnÍor|tlaçõe! abaixo const m dG documontoa arquivado. nêsta Junta ComerEial s sào vigentos
ne data da sua êrpodiÉo.
Nom€ Empresarl.l
I OUSTRIA E GO ERCIO DE OVEIS SÍIVARI LTDA. EPP

Natureza Juridic.i SOCTEDADE E PRESÁR|A L|UITADA
Núm€ro de ldqrtlílc.çâo do Roglrúo de
Empíosar - NIRE (Sôde)

11 2 0329762-1

CNPJ

00.662.s72,000í-36

Datâ de Arqulvanento do
Ato Consliürtlvo

06106rí995

Oata de lnlclo
do Atiüdado

2í0ír995

Objeto Soclal
INDUSTRIÂ E COiIERCIO DE ÍIIOVEIS Ef 

'TADEI& 
REFOffiA DE IOVEIS ETX GEML. COillERCIO DE OVEIS,

ELETRODOXESTTCOS, EQUTPA ENTOS DE |NFOR AnCÀ SUPRTTEI{TOS , PERIFERICOS , llOVElS E EOUIPAXENTOIi
PARÂ ESCRITORIO, IOVEIS E EOUIPAIENTOS HOSPITALARES E IOVEIS E EQUIPAXEI{TOS OTX)NTOLOGICOS.

Cspital: Rt 200.000,00
(ouzENTos rlrL REArs)

Capitãl lntegralizado: R3
(ouzENTos lL REAIS)

200.000,00

SóciosrP.dclpeÉo no C.pltelrErpáclo & Sócld^üolnlabãrtoíÍÍómtino do tnd.to
NomêrCPF ou C}{PJ P.idêlorclo no c.pltll íR3l E lGh.lhrtógb

^DERVA 
JOSE SnVARr 160.000,00 30clo

j zzr.rm.r:rrt
I Ítrnm urv solnes snvmt ao.ooo,oo s@to
I oat,rs6tí9.00

Arlministfldor

AdminLtrldoÍ

Admlnirr.dor

TáÍrnlno d,o
llandlto

IXIIIXIXXX

xxxxx-xxx.II

Últlmo Arqulvômanto

D.t : Olroafiloís Númoío: mí12249656

Ato: REENOITAORÂfr|E rO DE IIICROE PRESA COIIO EIIPRESA DE
PEqUE O PORTE

Ev8nto (t):

MARTNOA - PR, 05 de juho d. 2017
1Ira57l3À1

flfl[lllruumflul
LIBERÍAD BOGUS

SECRETARIÂ GERÂL

IÍ{ÍR,â. MÍJl\{ICIPÂi.
+ fr.ÉrE

SÂIiT''1jrrvA r)
\

cotü í
I
t

SECRETARTA"DA MTCRO E.PEQUtNA-tMPRISA"
DTPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAT E INTEGRACAO

:JUNTA"COMIRCIAI DO PARANA -,+-..*,-" '.-1:

;NÀÍ
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ADA MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA . ME

RUA ELENA ANUNCIADA BETTI, 238 - JD MARISSOL- CEP

86030-496 - LONDRINA-PR

cNpJ - 22.499.L3310001-97 - INSC. EST.907.02785-69

(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITÂçAO

Pregão Presencial No 31/2017
Prezados Senhores:

A empresa ADA MóVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-ME, inscrita no

CNPJ sob no 22.499.13310001-97, por intermédio de seu representante legal

o(a) S(a). DIEGO JORGE DE ANDRADE portador da Carteira de Identidade

no 8.509.500-5 SSP-PR e do CPF no 049.107.209-01 declara que "Atende

Plenamente" aos requisitos de Habilitação,conforme exigido pelo inciso VII,

do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002.

Londrina, 1 7 de agosto de 2017

oCl
Ada Move Ambientes Planejados Ltda-ME

Diego Jorge de Andrade
Sócio Administrador

RG 8.509.500-5 SSP-PR
cPF 049.107.209-01

C\
\



) Munlctplo dê Nova Santa Bárbara

Pregão Prêsêncl al 31 12017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIÇOS

ctPJ: 00.682.572IO00í-36 Fornscedor : INUJSTRIA E @fi/HCIO DE I\4ÓVES STIVAR LTDA E-m ail; stivari@stivsrl.combÍ

EndeÍsço: RtA JOSÉ TEFf€S SOBRNFO 425 -V|LA CAFELANOA - À/ARNGA/FR - CEP 87045-100 Telêíon€:4$22A6918 Fax:4432286918 Co lulsÍ: 44999726016

lnscrição Estadual: 7012148628 Contador: Têletonê cont€dor;

R.prêsontsnro: ADERr'AL JOSÉ STIVAR CPF: 223.í70.159-68

Érdersço rôpresentânt€: RUA JoSE TEFIGS SOBRINIO 383 - VILA CAFB-ANUA - IVARhGA/PR - CEP67045-100

E-mail roproBontanle: süvari@swari.combr

Brnco: 1 - BB Agôncir: 3512-2 - 823917 - /

RG: 9199942

Conl.: -

Tê 16Íono rê p.o so nt.nto: 44999726016

Íha de ab€rluÍa:

FoÍn€cedor onquadÍado como microgmprcs! ou ompr63a de pêqueno porle (pars obtor os b6noÍlcios de leicomplêmontar no í2312006).

Lota : 0ol Lot. mí
il.llcfi O..cÍlçto do PÍodulo, s.rvlço cld.. lJnld. Pr.ço llJÉ nio iá.,c. Modclo Pr.ço Unltlrlo Pr.ÍD Total

m1 CoNFECçÁO DE MÓvErS PLANEJADOS PARÂ Â FARi ÁCrA BÁSICA 1,m
Conlondo: bâháo p.rB Íârmácia, lm% MDF, nâ coÍ branca, mêdindo 4,04 x 2,65 mêlros
(conforme modêio ânexo); ArnáÍio pâra í€Ímáci8, 1m% [,lDF, m cor branca, m€dindo 2,25 x

2,65 motros (cd|lorÍn. modslo ânGxo); 6 báncádã com 4 gavêlac 10096 MDF, nã cor branca,
m€dindo 2,60 x 0 56 m6lío3 (ConíoÍm€ modolo ah6xo), sêndo âe porlrô Gm irDF 18mm,
cEix8ria êm IOF 3.m êngÍ6sâdo, íúüo 6m MOF 6 mm, coíêdçâ! lâloscópicâs dobÍadiças
mêlálicas e puxadoÍ!6 sm âlumÍnio

Valdads da propoEta: 60 dhs
PÍazo d€ entregs: 40 dias

UN 10 ofl).m sTlvÀRr SOB ir€DlDÂ I8m,m 9 8m,00

PREçD TOT,I. DO LOTE

ÍOT,l- DA PROPOT}TA

e.t00,00

0.c00,00

E STVAR L]DA
36662.5

N0. COtt{. STMARITTDA
Jo.sÉ §TrY,{iI

sóqo - ADMt[tsrRADoR
Rg. 0í9.004-2-PR - cPF 223.170.t5&00

lõo.ooz.sz2looo1-36 |
lnsc. Est.70121486-28

INDÚSTRIA E CoMERcIo DE
MÓVEIS STIVARI LTDA

R JOSÉ IERNES SOBRINHO,425, LT 560'19

- vLAcAFELÀNotA.cEpETo4sl@

L MARINGA-PR J

I

rr,)
()J

cf,ro!.Eb - vrdlo: 1 .1.4.1 2oor2gl71557:26

)
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30

Munlciplo de l,bva Sant3 &irb6râ
Progão Prosncial 3l/2O17

PBOPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CrlPJ:22a99.r33o00r.97 Foràêedo. : A0A I,OVEÉ AIêENIES F-AiÉACCS LIDA lJC Emdl: dÉ!@.óÍaded@§Gr com

tndê,êço I R.lA HeEM AN-N@DÂ BEÍn238. JARDâ,iTAÂ§SCL - Lq\fnNAitn @8@3+496 Í.l.lom:33290305 F.!: Cê rollr. 9999057í3

4ao Éladuâl: 9070278569 Têl€lo@ cont.dor | 331r0900

.elonl&le: OEGO JOreE CÉ Af.E BCE cPfi o49 r07 20901 6:
c] ÂLqÂrw LtaÂMs - Lo€FrtÂ,m c€P86037 72!hdereço ÍêpÍe!enl.nlê: RJA IJA Bla aBLCA À-B ÂNTOrl l3,{

bn@r 
^eancL:

ÍsletonB r.pre.ent.nle

Elâdê.b.rlúr.
Fo,no..do. ê.qo.dÍ.do como ôlcÍo.npr... o! êmp.... d. p.quêno porl. (pú. obler o! bênêlícro. dr lel coFphF.nl.r Ãr r232006)

$É{r
rrrÊn DÉrdo co Êoduro , 3-vtç.

.*+t--:l iil-,W-
coirFEcç& oE róÀ,E,s An{ Er^los PÀÀi i F^Êrúc 

^ 
âÁsrcÀ

Lcodôho meb mro) ,má,§ p.
o).úrcad.m.s.rd6 r oole r,OF. É @ t.ta

valdad€ da pÍoposra 20 d'âs

Àaodê 6Íe!a:.5 das

À,ovE§ Âr,aEMÍEs B Âr€a@§ LÍ!]À . rlE
oPJ 22 .99.133 000 r.97
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1 . í . A presente licitação tem por objeto a aquisição de móveis planejados para a
Farmácia Básica, compreendendo os serviços de coníecção e instalação completa,
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especiÍicaçóes abaixo relacionadas.

TERMO DE REFERÊNCN
'1. Do Objeto e Valor Máximo

2. PREçO ESTTMADO E ESPEC|F|CAÇOES:

LOTE: 'l - Lote 00í

1 7299 10.000,00

ITEM

1

Código
do

produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço QUANTI
DADE

UNI

DADE

PREçO

MÁXIMO
PREçO

MÁXIMO
TOTAL

coNFECÇÃO DE MÓVEtS
PLANEJADOS PARA A
FARMÁCIA BÁSICA, CONIENdO
balcáo para íarmácia, 100o/o
MDF, na cor branca, medindo
4,04 x2,65 metros (conforme
modelo anexo);Armário para
farmácia, í00% MDF, na cor
branca, medindo 2,25 x 2,65
metros (conforme modelo
anexo), e bancada com 4
gavetas, 100% MDF, na cor
branca, medindo 2,60 x 0,55
metros (Conforme modelo
anexo), sendo as portas em
MDF 18mm, caixaria em MDF
3cm engrossado, fundo em
MDF 6 mm, corrediças
telescópicas, dobradiças
metálicas e puxadores
emalumínio.

1,00 UM 10.000,00

TOTAL 10.000,00



OPE NO 01 . PROPOSTA DE PREçOS

r2.499.133/0001-97

OVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA'ME

ELENA ANUNCIADA BETTI, 238 - JD MARISSOL

i030.496-LONDRINA-PR
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moveisgeflex

'Ttm ntúslu i clrircic ri ltúyi;s rru []

pnecÃo pRESENCTAL pREF. DE NovA SANTA sÁneaRÂ Ne3tl2ot7 pRocEsso

Ne72120L7

OUErO OAUCÍTAçÂO,@
var-oR Torar- DA ucrÍaçÃo RS 10.ooo,@ (DEz Mrr REArsl
DOS PRAJZOS:

FoR EclMEt{ro: gglbrEgEdtlL
PAGAME Ío: egoblrngE!@t
vauDÂDE DA PRoPosrA: É9ISE§§E[IAIC!.e!

RÂzÃo socl,ÀL: cEFLEx rND- E coM. DÉ MóvEts rrDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
lÍ{SC: 90.578.402-15
FONE: (43)3564-1488

FAx: (43)35 -1s50
E-MAlLr GEFLEX@HOTMAIL.COM

ENDEREçO: AV. DR. JOÃO PESSOA Nc 435

CIDADE: QUAÍlGUÁ
ESTADO: PARANÁ

CEP: 86.450-m0

GANÂ TIA OOS PORDUTOS;

a GARÂNT|a Dos pRoDUTos corÂDos É DE 12 (DozE) MEsEs;

DAs DEct-ARAçÕEs

1_ DECLÂRAMos soB As PENAs DE LEI, QUE os ITENs/sERvIços oFERTADoS ATENDEM ToDÀs As ESPEcIFICAÇÕES ExIGIDÀs No
EDITAL SUPRACITADO, BEM COMO SEUS ANEXOS.

2 - DECLÂRAMOS QUE, 05 PREÇOS ACTMA rNO|CÁDOS CONTEMPTAM TODOS OS CUSTOS DTRETOS E TNDtRETOS TNCORRTDOS pELA

pRopoNENÍE NA DATÂ DA APRESENTAÇÃo DEÍÂ pRoposrÀ rNCLUrNDo, ENTRE ourRos: TRrBUTos, ENcaRGos socrArs,
MAÍERIAT, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO' FRETES E LUCRO;

3 - DEctARAMoS AINDA, sER coNHEcEDoR DE ToDos os rERMos Do tNSTRUMENTo coNVocÁTóRto euE REGE A supRActrADA
LrcrraçÃo;
4 - DECIARÂMos euE os pRoDUTos sERÃo suBsITutDos sEM oNUs PARA A ENTTDADE cÁso EsruAM DE AcoRDo coM As
EsPEcrFrcaçÕEs ExrGrDÀ5;

s - os pRoDUTos oFERTADoS coNTAM coM sERvrços DE MANUTENÇÃo E ÀsssrÊNcrA TÉcNrcÁ auroRrzÂDA, coM
DrspoNrBrLrDADE Do ATENDTMENTo Dos sERvrços DE MANUTENçÃo coRRETrvA pREÍADA poR EMpRESAS cREoENctADAS pELo

FABRICÁNTE DO EQUIPAMENTO.

LOCÂI DE ENTREGA:

A sER DEFTNTDo No aro DA solrcrrAçÃo PEtA CoNTRÂTANTE;

DADOS Í'O REPRE5EI{ÍAT{TE 1IGAL (PARÂ ASSIT{AIURÂ DE CONTRATO};

NOME: DEIZEtAINE xÁVIER DIAS

CPF: 030608.399-05
RG:8.248.500-7
TETEFONE: (43) 3554-1488

Cl{P.t: 14.§4-r.10E-MAIL: GEFTEX@HOTMAIL-COM

ENDEREçO: AV. DR. rOÃO PESSOA, Ne 420

DADos BANcÁRlos:
BANCO DO BRÂStt 00tl AG 2221-7 I CC 7W.45r4

lliscn. ',!J

A

8645C ,.: ) quancuÁ - PR, 21 DE Acosro DE 2017

ulrrcuÁ pnanrtÁ ,

GEFI.TX IND. E COM. DE MóvErs
Ct{PJ:14.643.102/Ím1-30 lÍ{SC: 90.578./{12-1s

DEIZETAINE XAVIER DIÂS

REPRESE NTAÍ{TE IIGAI
CPF: 0:10608.399{15

RG: t.24E.500-7

qfah.conosco63)35ÉÉ.148€



)
MunicÍpio do Nova Santa Bárbara

Pr€gào PÍrsanclal 31 12017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIçOS
Ctl,J: í4. 3.102/000'l-30 Fornecodor : GEFLD( INDUSTRIA E @MERCIO DE iillVES LTDA ME Emall: gef lex@hotrnail.com

Êrdoroço: AV. mUTOR JOÃO PESSOA 420 - CENÍRO - QIATIGL!Ã/PR - CEP8M50-000 ToleÍono: (43)3564-1488 Fâx:

lnlcrlção Ertedu.l: 9057840215 Contrdor: RAVpVALEDA PAXÃO

Celular:

Telotono contador: (4313*4-2782

&pre3entant€: DEZB-AINE XAVER OAS CPF: 030.608.399-05

Érder3go Í.pr.s€ntant€: AV. EIUIOR JOÂO PESSOA 420 - CENIFO - OUAIGú/m - CEP 8645G000

Emrll repro!ont nto: gêf l€x@hotrnail.com

Banco: I - BB Agâncl8: 2221-7 - BAI€O m BRASI- - OtAIrcú/m

RG: 82485007

Cont : 10(X51-4

ToloÍooe ropresentanto : (43)35ô4-1488

tbta do sborturr: 01/06/2016

Fornecedor onqurdÍado como mlcroampÍo.s ou €mpre!a de pequsno porto (para obtoÍ o! bsnoÍlcior da loi complemontar no í2U2008).

l{.ltÍn Da.ê.lçlo do Produto , Sarvl9o Otd.. Uãld Pr.§p HírE krc. hd.lo P..ço unlórlo Paaço Total

00'l

Valilade da propostai 60 dias

Prazo de ênkega: 40 dias

CONFECÇÀO DE MÔVEIS PLANEJADOS PÂRÂ A FARÀ,IÁCIA BÁSICA í,OO

Contandor balcáo pare íarmácir, 100% MDF, nâ coa bíance, mcdindo 4,(X r 2,85 môtíot
(conÍorm! modâlo sncxo)i Armáíio psr, íaÍÍ ách, 100% MDF, ne coÍ brencâ, mcdindo 2,25 x

2,65 matrDa (coníorm6 modalo rn.xo); . brncâdá com ,l g!vota!, 100% MDF, ne cor branca,
m.dindo 2,60 x 0,55 mctm. (CoííoÍm! modâlo en.ro), !.ndo.. poíât cm i/DF 'lEmm,

câlxsÍie 6m MDF 3cm cngrc.lado, fundo ôm MDF I mm, coírdiçâ. têlc.cópica., dobradiça!
motálicâa a puredoÍu .m alumlnio.

UN 10.000.00 GEFLEx

E @tvERCD DE [ircnr'Es LTDA i/E
CàFJ: 14.ô43.'102y0001-30

PRE@ IOTA- DO LOIE :

IOÍA DA PROPOSTA:

PLANEJADO 10.000,00 10.000,00

§§[ffi§MiltHilt

ffit

,J-

€Pr@(.ta - vs!áo 1141 1g@?(],1715444
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITGi RE!.ATIVOSi AOS TRIBUToS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DÂ UNIÃO

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA - EPP
CNPJ: 00.662.572/U101.§6

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de responsabilidâde
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierenr a sr aprradas, é certiÍicado que não constam
p€ndências em seu nome, relativas a cÍálit6 tribúárics administradG pela SecÍetaria da Receita
Federal do Bràsil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União lunto à Procuradoria.Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabdecimento matriz e suas filiais e, no câso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos piJblicos da administrâçáo direta a êle vinculadc. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõ€s sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art. 11 da Liei rP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acêitação desta certidào está condicionada à verificaçào de sua aúenticidade na lntemet, nos
endereçc <http://www.receita.Íazenda.gov.bÊ ar <http://www.pgÍn.fazeflda.gov.bÊ.

Certidão erni da uitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 021012014
Emitida ia ?310512017 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida
Código
Qualqu

F4C2.50/15.E84D.F/ísD
invalidará este documento.

?0

ESUra OU

1911112017.
controle da

-i€
*t

.,
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 01629065í-39

Certidão Íomecida para o CNPJ/MF: 00.662.5720001-36
Nome: INDUSTR1A E COÍúERCIO DE HOVEIS STNARI LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e mbrar débitos ainda nãc
registrados c[t que venham a ser sÊJrados, ceÍtificâmos que, verificândo os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contnbuinte acima identificado,
nesta datra.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabdecimentGs da ompresa e reíer+se a débitos de

naturcza fibutária e nào fibutária, b€m como ao dgsanmpnmento de obrigações Íibutárias ac€ssórias.

Válida 08,09/20{7 . F ecimênto Gretulto

A autenticidade desta certidáo deverá ser mnfirmada via lntemet
www.Íezenda.pr.gôv.br

E t@ 6t /trd.t td Arb 111/Ol2qf lôla?,,
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Psraná

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N" 347.t6 / 2017

(ARTIGO t5 | C,C 206 DO CODTGO TRTBUTÁRrO N^CIONAL)

CERTIFICAIUOS. conlorme requerido por INDUSTRIA E COMERCIO DE

MOVEIS STIVÂRl LTDA. CPF/CNPJ n" 00.ó62.57210001-36, para fios DIVERSOS. que

EXISTEI\Í DEBITOS RELATTVOS A TRIBTITOS MUNICIPAIS (impostos, taras,

contribuição de melhoria e dívida ativa dos câdâstms Mobiliários e lmobiliários). até a

presente data cm nome de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA.

CPF'CNPJ n" 00.662.572l0001-J6. situado(a) na cidade de Maringá. MAs QUE SE

ENCONTRÀIVI Á VENCER.

Fica rcssalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débiros

postedormente apurados, rnesrno referentes a peÍiodos cornpreendidos nesta Ceíidào.

Cerlidâo cmitide com basc nas scguintcs normas
CT\ - Código Trit utário N,rcional

C'f\l - (ódigo liibutário \luniciprl
Decrc«r \lunicipul n' i6+.rl0ll)
L-nlitiJa c

válida
(11digo d rcaç 9593J.J.r629.6J62?

U

é 22t09t20t7

('enidio cmitidâ -qrarurlxmentc
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htFs //wrà-w.sifge caixa.gov.br/Empresa./Crf/CrflFgeCFSlmprimi rPap

0a

I@

Certificado de Regularidade do FGTS - CR-F

Inscrição: 00662572/ooo 1-36

RAZãO SOCiAI: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA ME

En4ÊreçOt RUA JOSE TERNES SOBRINHO 425 LOTE 560/19 / VILA- CAFELANDIA / MARINGA / pR / 87045-100

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 3O/O7l2OL7

Certificação l{úmero: 2 01031795605962

Informação obtida em O8/O8/2O17, às 19:05:22

A utilização deste Certificado para os fins prevlstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

2A/08/2Ot7

del 08/08/2017 l9;07



18/tIU2017 CorllprD\€hto dê lnrcrlçào e d6 SluaÉo Cadêstsal

Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

Contribuinte,

ConÍÉ os dados de ldentificaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

Aprovado pela lnstÍução NoÍmativa RFB no 1.634, de 0ô de meiô de 2016.

Emiüdo no dia 1E/08n0í7 às í9:05:06 (data e hora da Brasílie). Página: 1/t

Consulta QSA / Cspital Social Vollar

100

4..- it.: t, : alr':

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobÍe política de privacidade e uso, !-li!j-!.; '!'.i*.i'

l,;-

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NúM€Ro o€ Frsc8rÇAo
00,66:t.5,2re00í.36
XATRE

coMPRovÀ@
CÀOASTRAL

O TA DE AEERTURA

25103rí 905

NOrÊ ÉuPtEaenru
IÍ{DU!ÍRIA E CO ERCIO DE f,OI/Élt STIVAiI LTDA. EPF

00 tt{otc o€

IGO E

.0'1.2{0 . Fa da móYala com dr dr mrdalra

rso E oEscF OÀS  ITV|OÀDES E SECUN ÀS

Nag Infoírnldr

cóolco E oEBcRtÇÁo oa N TUFEZÀ JuRiorc
206.2 . So€led.d. Erlrpr!!árl! Llmllld.

LOGRIDO(JÊO

R JOSE TERI{ES SOBRIT{HO
lldnERO
it25

coptEllEtÍÍo
LOTE 55{vl9

CEP

t7.oillt.í 00
BÀRRODISÍRÍÍO
VILA CAFELANDIA

üuntclPlo
TIARINGA PR

Er&EREÇO ELETRô|{tCO TELEFOÀIE
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀ3ÀLHISTÀS

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVÀRI LTDA
EILÍAIS )

CNPJ: 00 .662.572/ 000r-16
Certidão n": 132344]Q4 / 20L'7

EPP (MATRIZ E

aS 1U:JI:36
180 (cenEo e oitenLa) dias, contados da data

Expedi ção
Validade:
de sua êx

t 04 7,

pe

Certi.fica-se que TNDUSTRTA E col,rERcro DE r.íovErs sTrvARr LTDÀ - Epp
(!.ÍÀTRIZ E FILIÀIg) , inscriLo (a) no CNP,f sob o n" OO .662.572/O0OL-36,
NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 20Ll , e
na Resolução AdminisLraEiva n' 7470/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes dest.a Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atualizados aaé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a CerEidão aEesta a empresa em relação
a Lodos os seus estabe l ec imênLos , agências ou fi1íais.
A aceiEaÇão desta cerEidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porEaI do Tribunal Superior do Trabalho na
lnEerneL (http: //www. tsc.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamenE.e.

INFORMÀçÂO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constsam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaís e jurídicas
inadimplenLes perante a Justiça do Trabalho quanEo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recol-hÍment.os previdenciários, a honorários, a custas, a
emofumentos ou a recolhimenEos det.erminados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comj.ssão de Conciliação Prévia.

0/ 2 / 20L7
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ANEXO VI

DEcLARAçÃo euAÀrro Ao cuMpRrMENTo As NoRMAS RELATTvÀs Ao TRABALHo

DO MENOR (ART. 70, tNC. )O«ilr DA CF)

Pregão Presencial Ns 31/2017

Prezados Se n hores:

A empresa tttDÚsrRtn e COUÉRC|o OE UÓVE|S SttVARl LTDA., inscrita no CNPI sob na OO.667.57 21OOO1,-

36, por intermédio de seu representante Iegal o Sr. ADERVAL.IOSÉ SftVent, portador da Carteira de
ldentidade ns 919.994-2 e do CPF ne 223.1.70,159-68 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.
27 da Le\ Federal ns 8.666, de 21 de junho de 1,993, acrescido pela Lel ne 9.854, de 27 de outubro de

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Maringá, 21 de agosto de 2017 .

STMARI
§iT,YáRI

sóqo
Rg 91 . cPF 24.170,t50€8

tõo.ooz.sz2looo1 -36-l
lnsc. Est.70121486-28

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS STIVARI LTDA

R JosÉ TÊRNES soBRlNHo.425, tÍ 560,19

MrA cAFErÂNDrA . cEP 8704$íoo

MARINGÁ. PR J

R lo5e Ternes Sobrin 425, Vl Cafelandia. CEP 870.15-100. Manngá, PR

L

Indúsií,ô e fomeÍ(io ce À,lcveir 5lrvaÍ, ltda
CNPJ:ooóó2 572r0O01 16 lnscÍEtt 70121436 28 Càdaçtío M\]nr. rp,rl' 66ó88

/r4 3228 6918 íi.com.br
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ANEXO VII

orcuneçÃo DE TDoNETDADE

Pregão Presencial Ns 31/2017

a truoÚsfnta e couÉRcto of vÓvEts sttvaRl LTDA., estabelecida à rua José Ternes Sobrinho ne 425 na

cidade de Maringá - PR. inscrita no CNPJ sob na OO.662.572/0001-36, Declara sob pena da lei, que na

qualidade de proponente do procedimento Ircitatório, sob a modalidade Pregão Presencial Nq 3V2017,
,tinstaurada pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Maringá, 2L de agosto de 2A77 ,

Rg

STNÂRI

ADER, JosÉ snvant
AD!,ttxÍiTRADOR

-@F 6.170.1

tõo ooz.sz2looo1-36-l
lnsc. Est.70121486-28

Ii.{DUSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS STIVARI LTDA

R JOSÉ TERNES SO8RINHO,425. LT 560N9

MLA cAFEúNoli{ - cEP 87o4sloot* ''' -'rrrãÁiilon-en J

R. .losi Terôes Sobírôho 415, Vl. Cafelándià, CÉP 87045-100, MaÍrngá, PR

lndustria e Comer(io de Moveis 5rrvàÍ, I tda

CNPJ:00.662 572.i0O01 16 lnlcÍElt 70121486 28 C adalt ío Mun rcipaÍ 66686

/+a 3228 6918 áÍi.com.bÍ
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ANEXO VIII

oecunlçÃo DE FATos tMpEDtlvos

Pregão Presencial Ne 3V2017

n tuOÚSmla f CotUÉnCto or naÓWtS SttveRl LTDA., estabelecida à rua José Ternes Sobrinho no 425, na

lcidade de Maringá PR. inscrita no CNPI sob ns .00.662.572/0001-36, declara, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade
Pregão Presencial Na31 /2017, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo
de habilitar-nos para a presente licitação,

Maringá, 21 de agosto de 2ol-7

L 7tz
lu)

RG'

STTVARI
JOSÉ üIYÁRI

AOI4IIIISTRÁDOR
R. ÇPF 23.í70.r

i .,, S62.57210001-36j
lnsc. Est.70121486-28

it;..]IJSTRIA E COMÉRCIO DE
i'íÓVETS STIVARI LTDA

i ,rr'JliE IÉRNES SOBRINHO. 425, !Í 560'l19

vlLA cÀFÉ[ÀNDtÂ - cEP 87o4s1oo''-"^r'iÃàr-rioilpn J

R losc Te rôes Sobr nho 4 2 5, V|. Caíelãndia, CEP 8704 5 100, Manngá, PR

Indusir,a e (orner(ro de Moveis Strvàíi Ltda

CNPjú0.662 572 /@01 J6 . iírscÍ Ett /0 1 2 I 48&28 Càdàstío Múnrcip,rl ó6ó8S

4/t 3228 69t 8 tivari.com.bí
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ANEXO X

DECLARAçÃo DE NÃo PARENTESCo

Pregão Presencial Ne 3U2017

a tuoÚsrnn E cotuÉncto or vóvrts sTlvARt LTDA., inscrrta no CNPJ sob Nl oo.662.572/ooo1-36por
intermédio de seu representante legal o Sr. ADERVALJOSÉSttVAnt portador da Carterra de ldentidade ns

91,9.994-2 e do CPF nq 223.170.159-68, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório
a Pregão Presencial Nc 3L12O17, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu

quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em lrnha 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 vrnculados ao Departamento de Ftnanças, Compras e

Licitações do Município de Prefeitura Munrcipal de Nova Santa Bárbara.

Marrngá, 2l- de agosto de 7077

Zl'z
STIVARI TIDA

SflVARI
ADTII}IISTRADOR

Rg 91 .PR. CPF 23.í70.158{8

Íoo ooz.sz2looo1-361
lnsc. Est.70121486'28

INDUSTRTA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS STIVARI LTDA

R, JoSÉ IERNES SOBRINHO,l25, LÍ 56919

vIÁ cAFELÀNolA . cEP E7o{tlo

L 
'- "-üIRiNGÁ--PR J

R.jo5e Ternes Sobrinho 425, Vl Cafelándia, CÊP 87045 100, Maírn9á, PR

lndusiíis e Comeí(,o de Nloveis Stivàr Llda

CNPI:0O.662 572r@01 3ó lnscÍElr 70121486 28 Càda5tío À!úniopal

/t4 3228 6918 vari.com.br
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Ir*I NOVA SANTA BARBARA

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - S(0xx43) 3266-8100 C

ESTADo Do panaNÁ

,qre oo nruNüo DE RECEBIMENTry E ABERTURA Dos ENVELqzES N. I E N.2

R.EF: EDITAL »E PNTEÂO PrcSENCAL N" 31/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O

72/2017

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

no 2. contendo as propostas de preços e a documentaçào, em

atendimento ao edital de Pregâo Presencial n" 3ll20l7 -

(PMNSB) - Aquisição de móveis planejados para a

Farmácia Básica.

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no prédio

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,

Baino Centro, Nova Santa Barbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro, Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1 .33 1.506-92 SSP/PR. e os membros da

equipe de apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.227-2 SSP/PR e a Sra.

Polliny Simere Sotto, RG n' 9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n' 080/2017, para

proceder à abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponenles interessadas

na execução do objeto do Pregão Presencial n' 3ll20l7 - destinado a aquisição de móveis

planejados para a Farmácia Básica. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que protocolaram os

envelopes no I e no 2 as seguintes empresas: ADA MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS
LTDA - ME, CNPJ n' 22.499.13310001-97, sem representante presente, INDUSTRIA E

COMERCIO DE MOVEIS STMRI LTDA - EPP, CNPJ n' 00.662.57210001-36, representada

pelo Sr. Aderval José Stivari, RG n" 919.994-2 SSP/PR e GEFLEX INDUSTRJA E

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ n" 14.643.10210001-30, representada pelo Sr.

Bruno Alex Dias Depizoli, RG n' 12.841.027-9 SSP/PR. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao

pregão solicitando que os representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para

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

sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preço. Em seguida, foi dada

oportunidade aos representantes das empresas classificadas de apresentarem seus lances. Ato

contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que apresentou menor lance à

negociação direta, visando à obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. O preço iinal

obtido foi o seguinte: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). Em seguida, procedeu-se à análise

dos documentos da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA -
EPP, CNPJ n' 00.662.57210001-36, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se

que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada. Foi então

concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível

interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso, o

Pregoeiro declara vencedora à empresa habilitada. O processo será encamiúado à Autoridade

Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a ÍÍaÍaÍ, a sessão foi encerrada, eu,

Elaine Cristina Luditk dos Santos, Iavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada

por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes

E-mail: licitacâo@nsb.pr qov.br Nova Sanla G -Paíaná
080/000r,60
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

* NOVA SANTA BARBARA

Marco nio de Ássis Nunesn

Elaine Cristina

oetro

Equipe de apoio

Sa tos

S sÀotny tme

Equipe de apoto

alJ é Stivart
Repre aem a Industri omercio de oveis Stivari Ltda EPP

s Depizoli

Representante a empresa Geflex Industria e Comercio de Moveis Ltda - ME

2

Ruâ Wâlfredo Bitlencourl de Moraes 222 - ,r(Oxx43) 3266-8100 C\ PJ 95.561.0t0i0001-60

Ejnail: lrcdacáo@nsb or.qov bi Nova Santa Bárbara - Paíaná

)



Município de Nova Santa Bárbara

) Pregao Presencial 31/ã)í7

PROPOST,. DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIÇOS

cl\PJ: 00.662.57210001 3,6 FornecedoÍ: ruCrjSTnn E COÀ,&OO DE IúOVES STVAR L]DA E-mail: swar@süvari combÍ

Endereço: RtA JOSÉ]EFüS SOBR|NI-|O 425 -ViLA CAFELANDA - iúARINC,A-/PR - CEPE704í100 TeleÍone:44322A6918 Fax:4432286918 Cê lu tar: 44999726016

nscrição Estadual: 7012148Ç28 contador: Telefone contado.:

)

@ng cPF: 223.170.'r s9-6E

Endêreço representantê: R(JA JOSE lEFr€S SOBRINJO 383 -VILA CAFELAIUA - ÀIARhGA/FR - CÉP87045-100

E-mâil representante : stivari@stivari.combr

Bânco: 1 - BB Agánci8: 3512-2 - 82393-7 - /

RG: 9190942

Conta: -

TeleÍone re prese ntente; 44999726016

Ma de âbêrtura:

FornecedoÍ enquadrado com o m icroempreg a ou êmprêsa de poquêno portê (para obter os be nêlÍcios dá lei com plEmênter n' í 23J2O06).

LoL : (Irí Ld. d,í
N.ltam D.acalçào do Produlo , gêrvlço Old.. unld. Prêço lúarlmo ibrc. lrod.lo Proço t nlúrlo Preço Íol

oo1 coNFEcÇÃo oE MóvErs pLÁNÊJAoos PARA A FAR iáAcrA BÁsrôA l.m
Contêndo: balcáo para írrmácie, lm% [,!DF. rÊ cor br€ncá, medin<lo 4,04 x 2,65 mêtros
(coníoíme modêlo anero); Aímáío par6 Í6rÍnáciá lm% iiOF, rE cor bràncã, m€dlrio 2.25 x
2,65 mstros (conÍormê modelo eíExo)i e b.rcadâ com 4 gavêlas, 1009í À/DF, na cor brãrEa,
mêdhdo 2 60 r 0,55 m€lros (CorÍorinê modêlo anexo), sêndo as po.tas em MDF 18mm,
cairâía em MDF 3cÍn êngíossâ.|o. íuhdô êm I\DF 6 mm, coíediçàE telescóp,cas, dobrediças
mêtálicas e puxadorÊs €m alumlnio.

Vaüdade da proposta: 60 dias

ftazo de entÍega: 40 dias

UN 10.(m.m srvARt

DÉ I\1iÓVEIS SIVA
662.572y0001-36

O. COT'. MÔ\JEIS STMARI LTOA
ADERUAL Jo.§Ê S'NVARI
sócto . eorrtrrneoon

RG. 9t9.09+2-pR - CpF 223.í70,159.08

PRE@ IT'Í'L DO LOIE

TOT'I- OA PROPOgÍA

3.3m,(

s.tm,(

SOB l,EDlOA 5.3tD.00 5.m0,(

i' l:0.eoz.sz2looo 1 -36-l
lnsc. Est.70121486-28

II.IDI-ISTRIA E COMÉRCIO DE
MOYÊ]}S STfi/ARI LTDA

R, JO§É TERNÉS SOBRINHO,425, LT 560'19
vrLc cAFEúNotA - cEP g7o4t't00

1."" MARTNGÁ-PR J
'!)

rProíGüo. vúrs{o 1,1.4 1 2tEA20l7 rEa0r
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 3112017

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

do Paraná, comunica que no dia 2í de agosto de 2017, às 14h00min, no prédio da Prefeitura

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

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

apresentada na licitação modalidade Pregão Presencial no 3112017, destinado a aquisição de

móveis planejados para a Farmácia Básica, conforme ata anexa.

Protocolaram os envelopes n'í e n'2 as seguintes empresas: ADA MOVEIS

AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME, CNPJ n" 22.499.133tO001-97, INDUSTRIA E

COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA - EPP, CNPJ n' O0.662.572t000í-36, e GEFLEX

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ n' í4.643.102/0001-30.

Após a etapa de lances e análise dos documentos de habilitaÇão o pregoeiro

declarou como vencedora a empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA -
EPP, CNPJ n' 00.662.5721000í-36, que apresentou menor lance, num valor de RS 5.300,00

(cinco mil e trezentos reais).

lnformo que, este Departamento 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 esta declarada inidônea para participar dê certames licrtatórios,

conforme comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 21lOBl2O17

Elaine sti itk os Santos
Setor de Licita S

Rua walfredo Bitrencourt de Moraes n" 222, Centro, E 43.3266.8100, X - 86.250-000 h-ova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails - licitacaor@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.or.got'.br



21t08t2017 Portal da Trânspârência - Cadaslro de EmpÍesas lnidônêas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

,nicio » CEIS

caDÂsrRo NAcroNÂL DE EHpREsas rNrDôNEAs E suspENsas (cErs)

O Cadástro Nà.rôôalde Empresàs lndôôeas e Suspensàs (CEIS) é um ban.o de rnroímaçóes mantdo pera Controladoflê-Ge.a dàunãoquetehcomoôDlervôcônsôrdara
relação das êmprêsas e pesso.s Íis cas qle soÍeram sônçóes das quars dêcorra como eferto rêsrçãô aô d rêtro de partrcrpêr eh ttcitaçõês ou dê cetebrar co.tràros côm a
Admrn stração Pública. Sarbê ma s

lll

Nome, R.záo So.ial ou
Nomê Fantãsi.:

EõãÀ,;ir6íi,n 
-i"*.""D ----' 

-- 
--

Quànti.làdê dê rcgistrcs.ncontrãdos: 0 Dàtâ: 2tl08/2017 r4:38.50

ão for.m .n.ônh..lo5 rêglst.o. qse atênd.m ào sêguintê critério de bus.à

CNPI/CPFr 00.662-572/000r-16

Pá91n. 1/1
aTENçio

4qdades que as prestaram, não podendô a União ser rêspônsabilzadà pela veracrdade ê/ôú âutentcidade de tars rnformações nem pelos eventuàrs danos d retos o! rndrretos
delas resultem causados à tercei.os,

Lrlqo' _

' Desrgnaçáo do apênado, conrorhe nformado pelo ór9ão sancronador (publcação no DO!; dados constàntes de Oício, etc.)

" Constatou-se que o noúe rnlormado peo ó.9âô sônconador dverge srgn fi@nvahente do conslante do cadastro da Rê.etra Federal, .ô.srderando-se ô CPF/CNPI

rnformêdo5. O nomê consta.te do cadastro da Recerta Fêdêral Dode ser verficado clcando-se sobre o respecnvo rêgistro. À drvergênca poae r.dL.àr âpênas uma alteraçàô nô
nome do sanoô.àdo ou uma rôcoôs ttênc a dos dados níormados. Mars rnformações podem sêr obtrdas JUnto ao órgão sancronador

hnp://www.portâltranspaíencia.gov. br/ceis?cpÍCnp1=og 662 5rr, ,r 0001-36&nomê=&trpoSancao= 1t1
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NINl]Ui,l ITEM INCONTRADO!

Cadâstro lmpêdrdos Lrcitar e Conlralar li2

P.sqúi.à I mD.d rd o5 dê Licitar

[onsulta de lmpedidos de ticitar

TCEPR

Trpo clo.!menlo CNPJ

llonre

Perícdo publicação : de

Data de Ini.lo lmpcdimento: de

Dala de Flm impedimento: de

' Núrnerodocumênto 00662572000116

ate

ate

até

https://servicos.tcê.pr.gov.bítcepr/municrpal/arllConsultarlmpedrdosWêb aspx 111
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PREIEITURÀ MUNTCTPÀI DE NOVA SÀlrTÀ BJíRBÀR,A

AV, I{alfredo Bittencourt de Moraes, 222, tone (043)3266-8100
cNPJ N. ' 95.561' 080/0001-60

li"

E-maif: pmnsbcnsb. pr . gov. br - Nova Santa Bárbâra - Paraná

Parecer iurídico

Solicitante: DePartamento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Manifestação conclusiva

Trata-se de manifestação conclusiva acerca do Processo licitatório autuado

sob o n. 072117, ptocedimento na modalidade pregão presencial, destinado à

aquisição de móveis planelados para guarnecimento da Farmácia Básica,

conforme solicitação e iustificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

É o breve relatório.

Antes da manifestação propriamente dita sobre o Procedimento, incumbe a

esta Procuradoria mencionar que o presente Parecer cuida tão somente dos

últimos atos do procedimento, eís que os anteriores já foram obletos de parecer

(parecer prévio e parecer quanto às minutas),

Pelos últimos atos, se vê que, em disputa, se sagrou vencedora no certame

a "lndústria e Comércio de Móveis Stivari - Ltda. - Epp.", com proposta no valor

de Rg 5.joo,oo (cínco mil e trezentos reais), para o lote único licitado.

Também relevante, é o fato de que a Comissão licitante efetuou a consulta

do nome da vencedora iunto aos órgãos de fiscalização de idoneidade pessoal

(lembrando que a palavra pessoa compreende as duas espécies existentes no

vaga e2



1'l,iPREFEITT'R,A MI'NICIPAIJ DE NOVÀ SÀNTÀ B]íRBÀRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, FarLe (043)3266-8100

CNPJ N.' 95.561.080,/0001-60
E-maif: p44sb!ênsb. pr . gov. br - Nova Santa Bárbara - Pâraná

ordenamento iurídico brasileiro: pessoas iurídicas e pessoas naturais), Tribunal

de Contas do Estado e Portal da Transparência do Governo Federal, e não

apareceu qualquer espécie de mancha de irregularidade.

Regularídade, aliás, que de igual forma se aplica ao processo e

procedimento ora em voga, vez que respeitante às regras e princípios

Iicitatórios, principalmente o caráter de competitividade da licitação, visto a

existência de disputa pelo fornecimento do bem. Acresça-se que a disputa

outrossim faz prova da publicidade do certame.

Em face do exposto, esta Procuradoria manifesta de maneira favorável à

homologação da licitação, lembrando da necessidade de que nos ulteriores atos

também se observe estritamente a legislação de regência.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, z3 de agosto de zo17.

6abne eidadeJe

urídicaProcurado

Pâqirla 2 de 2



I
À

:r!

, REFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na moda-lidade "PREGÃO PRESENCIAL" n." 3L|2OL7,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 29 / 08 /2017 .

z7/2/,cJ,.t-.'/. (--'
[r1co Antônio de Assis Nunes

Pregoeiro
Portaria n' O8O/2OI7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro,l 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Sanla Bárbara

Paraná- E - E-mails licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PAR-{r-A

TERMo DE HoMoLocAçÃo e aouuorceçÃo
pnecÁo PRESEITICIÂL N" gtl2otT

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto (08) do ano de

dois mil e dezessete (2OL7l, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presencial n." 3L l2Ol7, destinado a aquisiçáo de móveis

planejados para a Farmácia Básica, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA -
EPP, CNPJ n' OO.662.572/0001-36, num valor total de R$ 5.3OO,OO (cinco mi1

e trezentos reais), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurÍdicos

e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

NOVA SANTA BARBARA

fu^(
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43- 3266.8100, X - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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Aos 29 (vinle e nove) dias do mês de agoslo (08) do eno de dois mil ê dezessete
(2017), em meu Gabinêlê, eu Edc Kondo preÍeiio Muncipá|, no uso de minhâs atÍtbuiçoes
legais H0M0L0G0 o pocedimenlo de Liciláçáo PÍêgão Pêsencialn." 3tA017, destinado a
aquisrÉo dê mó,"eis planejados paÍá â FaÍmácja Básicá a Íavor da êmpíesa que aprÊsênlo!
-'nenoÍ prop6lâ, sendo ela: INDUSTRIÂ E CO ERC|o DE t OVE|S ST|VAR| LTDÁ - Epp,

^reJ n' 00.662.572,0001-36, num vabr totâlde RS 5.300,00 (cnco mllê trezenlos ÍEais) pa€
- a adjudiczÉo nêle pocedida pÍoduzâ sêusjurídi@s e haisêÍeitôs

Dârciêncie aos inleressados obsei dos as prescriçoes legais pêÍlinenles

Eric Kondo
PÍeÍeito Munrcipâl

0E Hottto
ctÁL tf 3í

coilcESSAo DE D|ARTA r/!238/20r7

0 Prefeilo do Municípro de No!€ Sanl, BárbâÉ, Estado do Paraná, usando das
atribuiÉes que lhe são mnfêidas poÍ Lei, lendo em vista as Leis Municioâis n0 8092016 e no

Poder
Executivo

Ano V

]MPREÀISA OFICÍAL -
Lâ- nór560, dê 02dêà

'2013r'i

SUMULÀ| oispôê sobÍe abertura de Crfoito Adicional Espêctâl da quantia
de R$ 20.675,85 (únte Ínil e seiscenlos e setenla e cnm reais e oilenta e clnm c€nlavos)
e dá ouUâs proüdências.

A Cámara Municipalde Nova Sarla Báôara, no lso de suas atribuiÉes
Legais, apÍovou ê êu Preíeilo Muniopal sanciona a sesuinte Lei.

4,1. 10 - Fica abeío no coíênle exercício Íinanc€iro, um CÍédiio Adicional
Espeoal da quantiâ dê RS 20.675,85 (ünle mi e seisc€ntos e setenta e cln@ rcais e
oitenta e cinco cenlavos), tem por obietivo slpriÍ despesas da SecÍetada Municipal de
EducaÉ0.

06- SECRETARtA MUNtctpAL DE EDUCAÇÁo ESPoRTE E cULTURA
002 - Dêpârlamenlo Municipalde EducaÉo e Esmas
12-361.0240.2{18 - ManutênÉo do Dêpartamenlo Municlpêldê EducaÉo e Escohs
1517 - 3.1.90-96.00.00 000 - Ressarcimento de Despesa de PêssoalZZ-.12!É, DÊm como, lnslni@s No.maluas do lriou,tàl de Conbs oo EsÉoo do Parâr,

coltcroe oÁnte1s;, mmo ieque, RE!isilado.-

Seruidor:
Caqo:
Sêcrêt ia/Dêpartâmento
valor(Rg):
Dêstino:
objêlivo da Viagem:

BENEDt[o BnTENcoURT DE aRAúJo JúNoR
Motodsta
Saúdê
R$ 100,00 (Cêm Rêais)
CÁMPO LÂRGGPR
soLEÍTÂçÂo 0E DARTA AO rloTOR|STÂ BENEDITo
BTTTENCOURT ARÂI'JO JUNIOR, OUE LEVARÂ O
PÂCIENTE EDSON PAIVA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 20'7,
PÂRA PAssÂR POR UI, REToRNO cIRÚRGrco, No
HosprÂLsÁo Lucas, NA ctDÂDE DE cÂrirpo LARGo.
25108n017

5139n017

TOTA1......................

TOTAL,.,

Aí.2" - Para dar coberfuía ao Cíêdito quê aLude o aÍtrgo anleÍioÍ, serão
considerados recursos citado no artigo 43 da 1ei4.320, para a abeÍtura do dêcrelo.

06 -SECRETARIA MUNICIPAL OE EOUCAÇAO ESPORTE E CULTURA
002 -Deparlamenlo Municipalde EducaÉo e Escolas
12.361.0240.2{18 - ManutênÇão do Deparlamenlo Municipalde EdlcaFo e Escolas
1460 - 3.1.90.11.00.00 000 - Vêncimentos e Vantâgêns FLxas - Pessoal
c üt...................................... ..................... ...........20.675 8s

. . 20.675,85

....20.675,85

..20.675,85

Data do Pagemento
N" do Fàgâmênto:

ERIC KONDO

Prefêlto Municipal

coNcEssÂo DE DtARtA N" 239n0t7

Art,3ô - Esta Le e^lra êm úgor na dala de sua public€ção.

Nova Sartá BaóaÍã, 29 dê âgosto de 2017.

Eric Kondo
PreÍeito MI]nicipal

SêryidoÍ:
Cargo:
SecÍehria/Deparlamento:
Valor{RS)l
Dêslino:
Objêtivo dâ Mâgêm:

RoGÉRn BÂÍtsTÂ Dos saNTos
Motorista
Saúde
R!250,00 (ouzênlos ê Cinquênlá Rêais)
CURTTIBÂ.PR E CÂMPO LÂRGGPR
soLrcÍTAçÁo 0E DraRlq ao MoToRsTÂ 8oGEBlq
BATISTÀ DOS SÂNTOS, OUE LEVÂRÂ 

" PACIENTES OO

MUNICIPIO, PARÂ CONSULTÂS E EXAHES DE

TorroGR FtÀ N0 0tÂ 28 0E AGOSTo DE 2017, NOS
HOSPNAE Â}.JGELINÂ CARON, NÂ CIDADE DE EUEIIIEÀ
!B E NO HoSPrrÁL DO ROCTO, NÂ CTDADE DE q4t!9
LÂRGO+R,

0 Preíeilo do MuniciDo de No!" Sanla BáÍàara, Eslado do Pâraná, usando das
átrbui@s que llle são contêÍidas poÍ Lei, tendo em üsiâ as Leis Muniopais n" 8092016 e n"
77'2A15, aer.:, cDmo, lnsl,1,cóes NoÍe[ves do rÍiou'El de Contas do Eslaoo do Parará,
colceo-e oÁnHst, mmo ieqre

Data do Pagamênlo
N" do Pagamento:

291088017

57{,t2017

ERIC KONDO

Preíeilo Municipal

Não há publicaÉes para a pÍesêntê dalá

Não há publicáçoes para a presente data

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua. Walíedo Biíencourrdê MoÍaes 

^'222 
-CênÍo

Forefd: (43) 3266 8100
E marl:d aÍi@ricãl@nsb.pÍ sov.bÍ

w9.nsb.pr.gov.br
hnprnsb pr gov ú1poíaL4ransparenoô/d ano{hoal+lêtÍo. @doe

D@mio ásiÉó p.r CeÍu'icado Diglll Nda Sônb
Báôara Prôffif, Mhic+d: 95561@0()0160 - AC §ERÀSÁ -
SE ntu ó gdtú
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EXTRÂTO 70 TERMO AOITIVO AO CONTRAÍO N'O2E/20í4
PARTES: MUNtciPro oE NovA sANÍaBARBARA, possoa turidicâ dê dircilo

publico inlerna. inscnLà no CNPJ sob o n" 95.561 080/0001-60 cor' sede
admhisúativa na Rua wâlkodo Binen€ourl d6 Mo6os. 222. e4 empresã PORTO
SEGUROCIAOESEGUROSGERÀIS. inscíilanoCNPJsobn'61 198 I64/0001-
60,comsedenâAvRioBranco 1489-CEP 01205905'Bâirro:Câmpos Elrsoos,
3àoPaulo/SP

Obi6loi Conuâlôçáo ds cobsrlurâ ds soguÍop6.av€lculos € maqulnasposadâs

Estado do Parana

Pregáo Pres€ncial n.'4212014 - PMNS8. Conkâlú Original no 028/2014
PFtÁzo oEvtcÊNctA:Mais r2 (doze)mes€s. or sla, alâ 2 7/08/2018.
lblor do Adillvo: RJ 52.8a2,8o (cinquents s dols mil. oilcÊs ntos € oil€nta s do's

,oaB 6 oilãnla clntavos).
RÉSPoNSAvEL JURlDtco: Gâbri6lAlmotdo ds Jssu§, oÀEVPR n' B 1 963.
o8tâds aÉsinatula doiome#ltkc*4/o8/2011- .----._..

Â CIDÁDE NEGIONÂL

TERMO OE HOMOLOGAçÀo EADJUOICAçÀO

7

PREGÁO
Aôs 29 (vinlê enovê)diasdomás d€ ago6l,o (08) do ano d€ dois mll€ d€zessêle

(2017), em meu GâbinerE êlJ Enc Kondo, PÍ€l€ilo Municipal, no uso de mnhâs
alribuçóes legais, HOMOTOGO o píocsdhento da Llciiação Píegáo Pres€flcial
n o31/2017, desünado a aquisiçâo do móvais planotndos poÍa a Fímáda Bá3icâ,
a Íovor da empísss qu€ aprÊsontou mcnor p.oposLa, scndo olâ: INOUSTRIA E
COÍI4ERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA - ÉPP, CNPJ n' 00.662.57210001-36
num vãlor toràl de Rs 5 300,00 (clnco mil o lrêzsntos.eais). Parâ q!6 a
adludlc?qáo nêls proc6dlda produza s€us iuíldlcos o l.gais eíêiios.

OaÍcióncia aoÊ ií16.€ssâdos, obsêNados as prescíçôes lêgals penlnênles
E.lc Kondo - Pr€ísllo MunlciPal

LEI N' 884/20í7
SÚMULA: oispdo sobro ab€íura de Crádlro AdicioÕâl Espacial da quânliâ d€

RS 20.675.65 (vinls lnll 6 Bêlscenlos â sotênlo s cinco rcais s oitoõlo e cinco
contavos ) e dá oulràe pÍovldênciâs.

A Câmará Municipel ds Novs Santa BáÍbám. no uso d6 suas aubuiç06s
L.gâi!, âpÍovous€u P16f€ito Munlcipal sânclona a s€g'rinle Lei:

Ân. 1'. Fica abeío no co.ÍÊnlo or€rclcio Íináncoiro. um Crôdilo Adioonál
E3p€ciôl dâ quânüâ do Rl 20 67 5,85 (vinls mü 6 soi§centos o sslenlâ € chco rêais
s oilonrâ B cinco cenlavos). lom poÍ obFúvo supíir desp€sãs da SeclÊlâria
Ml'niopaldeEducaçáo.

06- sEcREÍARIAMUNIcIPALoE EOUcAÇÀo, ESPORÍEE CULIURÁ
002 - Dôpârtâm6nto lúunlclpãlde EdúcaÉo€ Escolâs
12.361.0240.2.018 - Manui6nÇào do OepaÍt m€nto Àlunlclpâl de Educaçào s

Escola!
1517 - 3.1.90.90.00 00 000 - R63sáÍcimonto de O€spesa d. Pessoar

Rsquisilâdo . 20.67 5,E5
TOrAL 20 675 A5
Nt- ? - Para daí cobenu.ô no Cédito quo aludo o atgo oolenor, seráo

considorados r€cursoB cilado no arllgo 43 dá Lei 4.120, parâ a abêíluía do

06 - SECREÍARIAMUNICIPALOÉ EOUCAÇÁO ÉSPOR E E CULTURA
002 - Depârtamênlo M!oicrpal do Educãçáo e Escolas
12 361.0240 2-016 . ManutoôÇào do Depsnâmonlo Municipâlds Êdlcaçáo e

Escolâ5
1460 - 3 1.90.11 00 00 000 - VsfioÍne,rros o vanraq€ns Frxas 'PGssonl Qv I

20 075,85
IOTAL Z0 ô75.85
An 30' Elta Leienka smvigoínBdatÊde suà publicaçÀo.
Nova Sanla Bárba.â.2gde Àgoslodê 2017 Fr

Erlc Kondo . PrsÍallo Munlclpal
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçAO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa:

INDUSTRIÂ E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA - EPP, CNPJ n'
00.662.57210001-36, num valor total de R$ 5.3OO,OO (cinco mil e trezentos

reais). Tudo de conformidade com a presente Licitação na modalidade Pregão

Presenclal tu" 3ll2OL7.

Nova Santa Bá,rbara, 3l /08l2Ol7.

NOVA SANTA BARBARA

Z,Z*/
zDiiíKondo

Prefeito Municipal

Rua WalÍiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - 9 - E-mails licitacao@nsb.pr.sov.br- www.nsb.or.qov.br



li*lr NOVA SANTA BARBARA
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PREFBruRA N4UNICIPAL

Contrato no 4512017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
NovA sANTA eÁRenRA E A EMpRESA rHoúsrRra E comÉRcro
DE ruóvEts slvARr LTDA - Epp, TENDo poR oBJETo A
AaurstçÃo oe móvers PLANEJADoS PARA A FARMÁCIA
eÁsrcl

Referente Pregão Presencial n.o 3í/20í7

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presenclal n.o 31t2017, de um lado, o MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARÀ pessoa
jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.56'1 .080/0001-60, com sede
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - enlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'
5.943.1 84-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, residente e domiciliado
nesta cidade, doÍavante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a

empresa INDÚSTR|A E GOMÉRC|O DE MÓvElS STlvARl LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
sob n" 00.662.57210001-36, com sede na Rua José Temes Sobrinho, 425 - CEP:87045í00 -
Baino: Vila Cafelândia, Maringá/PR, neste ato representado pelo Sr. Aderval José Stlvari,
inscrito no CPF n" 223.170.15$68, RG n' 919.994-2 SSP/PR, doravante denomrnada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posleriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a Íornecer a CONTRATANTE móveis

planejados para a Farmácia Básica, conÍorme consla da proposta apresenlada no Pregáo

Presencial n.o 3112017 e especiÍicado abaixo:

ESTADo DO PARÂNÁ

ITENS

Cótligo
do
@ud
seÍvíço

Quantdade Preço
uniütob

PÍêço
total

LcÉê Itêm Descríção do
proa.Uservlço

Marcâ do
prcdub

Unidad6
de
medide

Lote
001

1 7299 CONFECÇÃO DE
MOVEIS PLANEJADOS
PARA A FARMÁCIA
BÁslcA contendo:
balcão para farmácia,
100% MDF, na cor
branca, medindo 4,04 x
2,65 metros (conÍorme
modelo anexo); Armário
para farmácia, I 000/o

MDF, na cor branca,
medindo 2,25 x 2,65
metros (conforme
modelo anexo); e
bancada com 4

lgavetas, í 00o/o MDF, na

STIVARI UN í,00 5.300,00 5.300,00

1
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PRtrEruRA MUNIOPAL ! )Ir(..l

-§*r= ESTÂDô oo paRANÁ

cúusut-l SEGUNDA - Dos ANExos coNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial n.o 3112O17 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 21 de agosto de 2017

plnÁenAfO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suÍicientes pera, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e

a sua perÍeita execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vâle o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contralo, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que

üerem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

condiÉo contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
A entr€ga e instalação dos móveis planejados, objeto desta Licitação,

deverão ocorrer na Farmácia Básica, localizada na Unidade Básica de Saúde, situada na

Rua Antonio Joaquim Rodrigues, SiN, Nova Santa Bárbara - PR. Os móveis deverão ser
entregues e instalados em no prazo máximo de 40 (quarênta) dias, contados a partir da

assinatura do contrato.

GLÁUSULA QUARTA. DAS CoNDIçÕES ESPECÍFICAS PARA A EXECUçÃO

A empresa Contratada deve fazer, antes de iniciar os serviços, uma
medição definitiva dos espaços/locais em que serão instalados os produtosimateriais

adquiridos pelo Município de Nova Santa Bárbara, de modo a se ciêntificar das exatas
mediçóes de cada produto, não podendo alegar qualquer erÍo de mediÉo por parte do

Município, nem tampouco cobrar acréscimo por alguma incoerência/erro dessas medidas.

2

cor branca, medindo
2,60 x 0,55 meüos
(Conforme modelo
enexo), sendo as portas
em MDF 18mm,
caixaria em MDF 3cm
engrossado, fundo em
MDF 6 mm, conediças
telescópicas,
dobradiças metalicas e
puxadores em alumínio.

TOTAL 5.300,00

Rua Walfiedo Binencoun dc Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, Ii - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
EST ÂDO DÔ PARANÂ

ct-Áusut-l eutNTA - DA GARANTTA

A empresa Contratada deverá assegurar garantia do objeto desta
licitação de, no mÍnimo,05 (cinco) anos, contados da data em que o Município receber os
serviços.

cr-Áusur-l sExrA - Do pREço
Para a prestação do objeto descÍito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA um valor total de R$ 5.300,00, (cinco
mil e trêzentos reais).

cLÁusuLA sÉTtMA - Do PAGAÍtrENTo
O pagamento em até 30 (tÍinta) dlas após a prestaÉo dos serviços,

mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da F azenda
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 contribuições
sociais previstas nas alíneas "a', "b' e "c' do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

a.21211991, às contribuiçóes instituÍdas a tÍtulo de substituiÉo, e às contribuiÉes devidas,
por lei, a tercêiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

CLÁUSULA OITAVA. DA RESCISÁO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escnto

da Administraçáo, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridedes competentes, reduzida a teÍmo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administraçáo.

PARÁGRAFo ÚNlco - Quando o vencedor der causa a rescisão do
contrato, além de multa dê 20% (vinte por cento) sobre o valor total do

contrato e demais penalidades previstas, fic€ sujeito a uma das
seguintes sançôes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitaÉo e impedimento
de conlratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

AdministraÉo Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a próprla

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Adminisüação pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA NONA. DAS SANçÔES
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei

civil por indenizaÉo integral. Sem preiuízo das disposições anteriores, responde ainda, a
título de cláusula penal, pelo valor de 20% (ünte por cento) da avença.

J
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PREFBruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST ÊDo oo PARANÁ

1)-,1

cúusuln oÉcrmA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA
As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da dotação

mentária no

cLÁusuLA DÉcrMA pRtMEtRA- Do pRÂzo DE vtcÊNctÀ
O presente contrato terá validede até 90 (noyenta) dias, contedos a

partir da assinatura, podendo ser pronogado por igual, a depender de acordo entre as
partes.

CúUSULA DÉGIMA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 31 l08l 2017

n Kôndo

PreÍeito Municipal

..,,

L

I

l
Jos va

Representa empresa ústria e io de Móveis vari Ltda - EPP

ui"t.r. sffi" de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Respon§ável pelo acompanhamento do contrato

4

DOTAÇÔES
Conta da
d€sp€sa

fiuncionalprogrínática FonteããI learrso
Natueza da das po da fontefl*.r2890 loa.ooz.ro.sor.o380.2o3í l+sa 3.3.90.39.00.00 lDo Exercício

2900 108.002.10.301.0380.2031 hgs 4.4.90.52.00.00 lDo Exercício
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2 Â CIDADE N:G!OIIAL

. PREFErIO IUIIICIPAL

REF
PARTES óê tlov. SrÍ{â 84.8 .. p..soa i,ldc. dê drr!íl) Fi|.(!

sob o n'95.561.08OIn0160, cín.êd! âdrÍisúrlivâ ír,

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

. oEcREro N. oa1n0i7
Súrr,là: ÁD.e Aadiio ÁdirúÉ E.rcü|. dâ qt E Íià d. Ri 20.675,!5 (Úlb trí .

sâ6c€nrcu a loLírtâ â úÍ, í.âll ê dl€ít e cí.o Ént vc) a dá qrtÍaa
rrovidéncis! O Prclêito i,hioicpal d! Ncnâ S Ír 8árb.a. m l.tio ó, ir.r
3ú'bt4t6! hCEÉ .. dê .oôffid. csn . L.i n'- 664 Ô 29 d. 4610 d. mr 7. D
ECREIA,

Àí l' - Fa3 a!êrto m qÍEnL.:..djl, fr.lJrio. un Cóóilo âdiir|.l
Esp.oâl dá quânlh d€ R.D 20.615.85 (í.tâ .rÍl . !€G.an0o. . !.Lor. . oÍro í!d.
s o.l€oh ê ónco csíú!,r6). teÍn po. otirlivo a4íi dâ.F!â! d. S@!iâíb
Mun'o9d de E(lucr@.

6. SECRETÂRIAMt,NICIPáT OE EOUCÁçTO. ESPORTE E CULÍURA
m2 - OepaíâÍ.nlo Múkipâl dr Edu(âçio ã Escdas
l2 361 O2a0 2{18 . MâÍü.flsão do Osp€nanEnlo Mrúijpd ê Educl(áo.

l5l7 - I I909600m 0OO - Ress3Íc'mêôlo de Oespêsâ dê Pesso.l
Requ6riâdo ã675,E5 TOTAI. 20.675,85

M, 2" . Parê daÍ cotÉiure âo cÍêíilo q(ê àlrdê o âd,go anl€.ro., !€.ào
@ns'deradorÍeciJ.!{!oledomíi9o43óâ Làa.320, p.r...brt .(bíLcr.lo

06 - SECRETARIAM[.TlctêA|' OE EtiJCAÇÃO, ESPORTE E CI.'LÍURÁ
m2- DeprlrÍn nb Mu*,í,al d. EúJcr{ao. Escdss
r2.361 0210 2 0t8 . Mânúençáo do Depâílãnânto Munio9ál de Eúrcaçáo e

1460 3 1.90.11.@.m m - VenoÍtanlo! . \ànlageÍs Firas ' P.ssoal Civi -

20.675.85 ÍOrAt.?0.675.85
Nova Sa.na Bô€r.. 31 d€ âgosro dê m 17.

Éic (ordo - Pr.l.ito llnlclp.l

otaPExs^ oE LtctI tÀo N.3ezot?
t€ â.Dí6 cüÍr o 9íoc.dlriêírlo #.t!íraÜio iút u.ó pêlo ttúxldíio da

NoE Sânlã Aárbâr.. oàiêto ô Folo.Í,o n' 8ry2o1 7. râÍ€íanlr âo pí@rto d.
drspsíle d. li.lrâçào, 9!r. ÀoulslÇÀo DÉ SUPRTMENIo ÂLlMEriraR,
c!íloínE loa.rrçlo ftir FI! Ss€ts i. rtu ticjtrl d. S.'i&, e !.iÉo d.idd!.
a§ .toínas legaa! pêrti.Êíár ê rll hÍn do rrip 2a. hc. ll. dâ L.l 8866/ÍXl.
|F.tã-rrÊ. ã{6.r{õet' 6.ácldü.-râ. Eíerirr 4rpa,rsá dGlici!çá.

llova sântâ Bàrb&E P& 01r'0&r2017.

I
SúÍnlâ: [XDO. sdí€ ã .Ljçlo d!

Oicnos úr l&Bo orúàa píoviroiciás
Âo! vintâ ê quâlíb (2. ) d. €oltô (b I

da tac..lsri. d. a8listênciâ Bocir
co.t!.+h.ic Íhir. CMDI, p.ra üna
ÍÉca ârÉ dc dds mí ê d.zo3!!t€ pã
cL üfft coLgJ.do. Lndo sn vbl, q
g.,l,!ílrâíl.nt l k!stab-!. âílui a pI
mrtaíia. l. .lêgs p.rrióêítla. \4a+Ê
iútad. Púí(n àü.Ír.r da Sot 2! corn
í.ínu fti iúi:âd5 MrAâíÉ. mlrly Gr!
B íúá írraá diêEae doslê cüilaúl.
reld.§áo @Í2O17 rlosta aríralro, g
tiÍ.'lnÉ .orE coíÉ, rE rcgiEíro
ÊânárÉ d,ah.ndâ. náo havêI'rdo nadt
btrC .§tr all a luôa(ÍàsínêiÚllâ.ra

ÉOTTÂL DE CAOASIRO DE
cRc - cERltrtcaDo o

À PÍclciú.r Munlr9âl dc Sr.{â C
iú,r/tsuáia ê a! pâ3aôa! iúl(Íaai qJ
íêc.bêírlo .olkjlâçó€s paíâ ofiúl.áo
PÉlãiUr. do Múicíro d. SrnU C!.*qÍ.çet Fiolic.r. O E{íld c§íplebl
tjlí.çõü.. lE P!ço Xrr*ird, â Rtâ
SanL C€cltá do Fdvlo . PR.

Meior€s itrIo.mâçó
Irôta.€o@lan|âcÉç!lád6oâvâo, oÍ.oov,
C€clhe do Práo. 0l (b s.têmb.o dê m

Lult Guilh!.m. C. Bo6.tlo 'Co

Âvlso oE EotTAt Toll^o^
oRG^o: íuxlclPlo s,

OAJEÍO: Coolrâliêo óê 6np.esã êl
co.n Pilo lnt€rlrarâdo (P!e€í) â d6 n
M€míp..çr. REGIME: Emprliltde por

RECESIMENTO DOS ENVELOPES
20r r. ÁaERTUR^OÂS PROPOS]ÀS:,

liçiLrrçao@t€!!49c!iEd@!yâo-!.€q
S.rÍâC.dli! do Pâváo. o't rt .êiêmà

EOIHAR APARECIOO PEREIRl

Edlç

Prefeitura I

Santa Cecília
AIA DE REGITIRO DE PRE(

OBJE TO: C^RRO 0 KM. MUtllClPÍ
EDITARAPARECIOO PEREIRÁ TX
ÀrÍOi4ÂR VEICULOS E SE Rvlco
vlGÊNcA3uEsEs o^TÀ 3r,!g/,

ÉltccrEAClo

6!dô, iú l-6.r ú -tqô b^É,ElO. p.,tà..i- É
racn. ú!. .b .Ío ,o !a'dr o
úe.do, dr.co llúàb d
.*bEtÊ-!É-.rat
iüt5 d.rÉ, rúÉ*b S
F,sülJ . ii.co .btüio.

Rla tllàlíÍsô Binêrlcouí ó iad'es. 222 rsr. ãb l.qeÉanEb Fb.rs PÍtl§
Mufrapâr. SÍ. Eík KdxÍo, . â .ínpí!.! tNt,(rslÍrl E COI,IÉRC|o OE [.óvEtS
STIVARI LTO . EPP, ir3.rito.E CNPJ .oõ n'ú.662.5721ú0Í-36, En!.dâ Íts
Rua Jo€ê Tem€! Só.haD. 425 - ÔEP 87Ô45rO - A.úo: Vrâ Cd.l&É+
MãringryPR, nêcl! aro,U.E3..rlâdo Flo Sí. Ad€.vJ J6ó Sriv.rl.

OAJETO:A4.ÉrlçãodêÍiôvêa plâífÊbap..!ôF.rtr!ààBõt .

VALOR RS 5.300,@. ((irco ínil6líEzâ.rlo..e€i!)
PRÂzo oE vlcÊNct,! s (m,,tírrâ) de!, dr rqa, !rà 28r 120 r 7.
SECRET^FIÂ: S€íí.lrÍi6 ituíúiPaldâ Seud.
RÉCURSOS S.cr€L.i. Munijírâl d. Sã,rd€
RE SPONSÁVEr JURIOTCOi GâD.ilrAr1.{'. ó,a Jêsus, OAA/PR n' 81 .863.
OAtÁ DE ASSII{ATURACONTRATO: 3u08r201 7

TERIo oE H_of,oLoc^ç^o E 

^oJuorcÂçÃoPREGÂO PRESENCüAL II' 32120,I7
Á! 1' (prrDeno) dk do ín& dê setsínb.o (0O) ô áno d. d(É Eú e &zÉ!€tE

(2017), em Íneu GatiÍ!.tê i!, Eú l(oí!do. Píêíêib Mu.thb.l. rc usdG írÍ$.s
aúibúçó€s 

'egâLe, 
HOMOLOGO o pÍGdim€nro de LEráÊo PíêgÉo PÍ.rêrÊd

n' 3ü2017. ô.&râdo a âquiif& íEÍfÊs d. .nido.êt. lrljrlsÉ rErro..
ma^gueías pãll hidranle o Íedl2rÉo dê lê$es hirÂr3láü46 nas ma$rkâl ô
hijrânle, â lavo. Ír. rÍrpíê.! qu6 epíÉ!ônlod íílG.rd FoFtâ, sêido Ca:
EXTINORPI EXIINÍORÉS tlo NORTE PlOtlÉlRO LTDA - EPP. CNPJ ô'
10 9Í). 199/Om 1.72. riríri vah lolsl & Rl 4.8d).00 (qurúo Eú e dlo..ílo. í.a6).
para qu€ a adpdi;açâo r'€l€ pr€êddá p..duzâ ieusFidic6 ê lêgâir âíeíos.

D ciénoâ aos inleressâdos, obsêíwdos as p.e.d\rês regai. pêninoíGs
Eric Kondo - Pr.l.ilo Hunlcloal

aYtso oE EonÀL PREGÃo N

o MUNICIPIo oE SâNTA cEcILH
co.h.clrÉnlo do3 irtêl.3sá., $i I
PREGÀO, Fo.mâ Prês€nciâr, do iiFo i
R6Àlmá. P'--^.

OERAT

ÍtÊr

tf agl0l?oo
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TERMO DB ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESSENCIÁI N" 3I/20I7

Aos 1 I dias do mês de setembro de 2017, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Pregâo Presencial n" 3112017, registrado em
0310812017, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no i25, que corresponde a este terÍno.

lEkiae Sontos
icitaçõesResponsável pelo Setor de

RuaWàlfredo tsiflcncounde Moraes n'222, Cenlro- Fone.lS ] 266.8100. CEP - 86.250.000 Nova Santa llárbara. l'araná
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