
196
14107t2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

985457 .322027 .2L34 ,4t3a .296052380

GOVERNO DO ESTADO DO PARÂNA
pREFETTURA MUNICIpAL DE NovA SANTA aÁngaRA pn

Âta dê Rêalização do Pregáo Eletrônico
N0 00032/2021 (SRP)

Às 09:OO horas do dia 14 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria no O23l2OZl de 22/Oll2,2l, em atendimento às
disposições contidas na Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 10.024 de 20 de sêtembro de 2019,
referente ao Processo no 5312021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00032/2021. f4odo de
disputa: Abêrto, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a

^ 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se êm seguida a
fasê de lances para classificação dos licitantes relatiyamente aos lances ofertados.

Item:1
Descrição: Automóvel
Descriçáo ComplementaÍ: veÍCULO COU MOTOR NO MiNIMO 1.0. Ano e modelo 2027/2022. Potência mínima de
66 cv , combustível Flex (gás./álcool) - Pneus mínima aro 13 ,Cor branco , Airbag motorista e passageiro - Freios
ABS - Porta malas Mínimo 215 L, 4 (quatro) portas - Lotação 5 passageiros - Ar condicionado - Direção Hidráulica
ou elétrica - Apoio de cabeça no banco traseiro pelo menos dois - Cinto de segurança dianteiro de 3 pontas com
regulagem de altura - Cinto de segurança traseiro, mínimo os laterâis retráteis e três pontas - Tapetes de borracha.
Garantia de no mínimo 01 ano (livre de quilometragem). Contendo todos os equipamentos de segurança previstos
no Código Brasileiro de Trânsito e nas Resoluções do CONTRAN. O primeiro emplacamento deverá ser feito no
nome do município, onde os custos serão por conta da empresa vencedora. O veícuto deverá ser entregue
adesivado, conforme modelo a ser fornecido.
Tratãmento Diferenciador -
Quantidadê: 1 Unidade de fornecimênto: unidade
Valor Estimado: RS 55.946,6700 Situaçáo: Aceito e Habilitado
Aplacabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Prêfêrência: Não
Intervalo mínimo êntre lances: R$ 50,00

Aceito parâ: SSBARCAR VEICULOS LTDA, pelo mêlhor lãnce de R$ 51.800,0000 e a quàntidade de 1 Unidade

Item: 2
Descrição: Veículo pick-up
Descrição Complementarr VEÍCULO TIPO CAI'IIONETE/PICK UP Ano e modelo 2O2U2O22. cor branca, cabine
simples capacidade de 02 passageiros, motor no mínimo 1.4 com no mínimo 85 CV, bicombustível, capacidade de
carga mínima 700 kg, compartimento de carga no mínimo 924 litros (carga mínima de 656 KG), protetor de
caçamba, AIR BAG e freio ABS, ar condicionado, quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos e travas
elétricas em todas as portas por controle remoto, película em todos os vidros. Garantia de no mínimo 12 (doze)
meses. Contendo todos os Equipamentos de Segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito e nas Resoluções
do CONTRAN. O primeiro emplacamento deverá ser feito no nome do município, onde os custos serão por conta da
empresa vencedora. O veículo deverá ser entregue adesivado, conforme modelo a ser fornecido.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidadê: 1 Unidade de fornêcimento: Unidade
valor Estimado: R$ 71.006,6700 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Âplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margêm de Prefêrência: Não
Intervalo mínimo entre lancesr R$ 50,00

Item;3
Descrição: Veículo utilitário
Descriçáo complementarr vEÍcuLo zERo KM CAPACIDADE PARA 07 (SEIE) PASSAGEIROS Ano e modelo
202U2O22. Sistema de freios abs, ar condicionado, 2 airbags (passageiro e motorista), cintos de segurança
dianteiros com rêtráteis de 3 pontas, cintos de segurança laterais traseiros retráseiros de 3 pontos, pré-
tensionadot desembaçador do vidro traseiro, velocímetro e marcador do nívêl de combustível, preparação para
sistema de som com fiação, levantador elétrico dos vidros das portas, retrovisores exteÍnos com controle interno,
rodas de aço aro 15 com pneus 185/60 115, combustível total flex, potência do motor de no mínimo 108 cv com 8
válvulas, 05 (cinco) marchas a frente e 01(uma) a ré, direção hidráulica, trava elétrica nas quatro portas, Protetor
de Côrter. Contendo todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito e nas
Resoluções do CONTRAN. O primeiro emplacamento deverá seÍ feito no nome do município, onde os custos serão
por conta da empresa vencedora. O veículo deverá ser entregue adesivado, conforme modelo a ser fornecido.
Tratamento Díferenciado: -
Quantidade: 1 Unidâdê de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 97.720,0000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
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Item: 4
Descrição: Veículo transporte pessoal
Dêscrição Complemêntarr Veículo transporte pessoal, tipo: automóvel, combustível: álcool , gasolina, tipo
cámbio: automático, capacidade passageiro: 5 un
Tratamento Diferenciado; -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Vâlor Estimado! R$ 66.720,0000 Situaçãoi Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidadê Dêcreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Prefêrência: Não
Intervalo mínimo entte lances: Rg 50,00

Histórico
Itemr 1 - Automóvel

Plopostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

cNpr/cpF Fornecedor .Ir:í::i" "irtil?:i" euanüdadê vator unrt. varor crôbâr Data/Hora
Regrstro

3s.445.821/0001- 16 SSBARCAR Nâo Não 1 R$ ss.900,0000 R$ 55.900,0000 74lO?/2O2t
VEICULOS O8127t43
LTDA

ll.T..: RENAULT
Fabricaíter RENAULT
Modêlo / Versáor KWID ZEN
DescriÉo Detalhada do Objeto Ofortado: RENAULT KWID ZEN 1.0 - Ano e modelo 2021/2022. Potência
mínima de 66 cv, combustível Flex (gás./álcool) - Pneus mínima aro 13,Cor branco, Airbag motorista e
passageiro - Freios ABS - Porta malas Minimo 215 L, 4 (quatro) portas - Lotação 5 passageiros - Ar
condicionado - Oireção Hidráulica ou elétrica - Âpoio de cabeça no banco tÉseiro pelo menos dois - Cinto de
segurança dianteiro de 3 pontas com Íegulagem de altura - Cinto de segurônça traseiro, mínimo os laterais
retráteis e três pontas - Íapetes de borrôcha. Garêntia de no mínimo 01 ano (livre de quilometragem).
Contendo todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito e nas Resoluções do
CONTRÂN. O primeiro emplacamento deverá ser feito no nome do município, onde os custos serão por conta
da empresà vencedora. O veículo deveaá ser entregue adesivado, conforme modelo a se. fornecido.
Porte da empÍes.i Demais (Diferente de ME/EPP)

04.67s.147l0001-32 OPEN Não Não 1 R$ 55.940,0000 R$ 55.940,0000 L2/O7l2O2r
VEICULOS IIi22:L6
LTDA

l.larca: RENAULT
Fàbricante: RENAULT
l.lodelo / VeÍsão: KWIO ZEN
Dêscriçáo oet th.dã do objeto ofertâdo: VEÍCULO RENAULT Kwlo zEN, COM MoToR 1.0 Ano e modelo
202112022. Potência mínimô de 66 c1,/ , combustível Flex (gás./álcool) - Pneus minimà aro 13 ,Cor branco ,

Aióag motorista e passageiro - Frêios ABS - Porta malas Mínimo 215 L, 4 (quatro) portas - Lotação 5
pôssageiros - Aí condicionado - Direção Hidráulica ou elétrica - Apoio de cabeça no banco traseiro pelo menos
dois - Cinto de segurança dianteiro de 3 pontas com regulagem de altura - Cinto de segurança trêseiro,
mínimo os làterais retráteis e três pontas - Tapetes de borracha, Garantia de no minimo 01 ano (livre dê
qullometragem), Contendo todos os equipamentos de segurança previstos no Códl9o Brasileiro de Trânslto e
nas Resoluções do CONTRAN. O primeiro emplôcamento deverá ser feito no nome do municipio, onde os
custos serão por conta da empresâ vencedorô. O veículo deverá sêr entregue adesivado, conforme modelo a

ser fomecido.
PoÉê da emprêr.: Demais (Diferente de MEIEPP)

Lances (Obs: lances com * na fÍente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lânce CNPI/CPF
R$ 55.940,0000 04.675.t471O0Ot-32
R$ 55.9OO,OOO0 35,445.821/0001-16
R$ 55.000,0000 04,675.t471ooor-32
R$ 54.900,0000 3s.44s.821/0001- 16

R$ 54.800,0000 04.675.1471000r-32
R$ 54.700,0000 35.445.821/0001-16

R$ 54.000,0000 o4.67s.r47 /oool-32
R$ s3.900,0000 35.44s.821/0001-16
R$ 53.250,0000 04.6? 5.t 47|OOO7-32

R$ 53.000,0000 35.445.821/0001-16
R$ 52.900,0000 04.675.147 /O0O1-32
R$ 52.800,0000 35.445.821/0001-16
R$ 52.500,0000 04.675.74710007-32

R$ 52.400,0000 35.445.821/0001-16
R$ 52.350,0000 o4.675.L47lOOOt-32

R$ 52.300,0000 35.445.821/0001-16
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Aplicabilidadê Margem de Preferência: Não

Data/Hora Rêgistro
t4/07/2021 09:00:07:053
L4/07 /2021 09:00;07:053

L4107 /2021 09:03:44:253

t4l07 1202L 09:05:09:863
l4lOT lZO2l 09: 11:41:907

l4l 07 I 2O2f 09 : ll 1521267

14/ 07 I 20ZL 09 :L2t t6:.O47

14 I 07 I 2021 09 | L3 | 17 | 87 7

141 07 I ZO2l 09: 13 : 23: 303

14107 /2021 09;13:59;683

l4lOT l2OZL 09: 14:15: 143

741 07 l2o2l 09 : 74 :26 i7 83

l4l07 l2O2l 09: 14:43:490

L4 lO7 / 202L 09 i L4 i 46 i947

f4l17 12021 09: 14;51:673

L4/O7 /2O2t 09: 15:02:353

Aplicabilidadê Dêcreto 7174: Não
Intervalo mínlmo entre lances: Rg 50,00
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R$ s1.900,0000

R$ s1.800,0000
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04.675.147|OOOL-32 L4/0712027 09: 15:06:347
35.445.821/0001-16 1410712021, 09:15:42:340

Não existem lances de desempate MEIEPP para o item

Eventos do Item
Evênto

Item deserto

Eventos do ltem
Evento

Item deserto

Eventos do Item
Evento

Item deserto

Observações

Item aberto.

Item encerrado.

EnceÍrada etapa aberta do item.

Convocado para envio de anexo o fornecedor SSBARCAR VEICULOS LTDA,
CNPI/CPF: 35.445.821/0001-16.
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fomecedor SSBARCAR VEICULOS
LTDA, CNPI/CPF: 35.44s.821/0001- 16.

Aceite individual dâ proposta. FoÍnecedor: SSBARCAR VEICULOS LTDA, CNPj/CPF:
35.445.821/0001-16, pelo melhor lance de R$ 51.800,0000.

Hâbilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SSBARCAR VEICULOS LTDA -
CNPJ/CPF: 35.445.821/0001-16

Náo existem intenções de recurso para o itêm

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempatê ME/EPP para o ítem

Datâ
1,4/0712021 09:00:07

Não existem intenções de recurso para o item

Observações
Item deserto.

observaçóes
Item deserto.

Item: 3 - veículo utilitário
Não existem propostas para o item

Não existem lances para o itêm

Não existem lances de desempate l.lE/EPP para o item

Data Observaçôes
l4ll7l2o2l 09:00:07 Item deserto.

Não existem intenções de recurso parâ o item

Item: 4 - veículo transporte pessoâl

t{ão existem propostas para o item

l{ão existem lânces para o item

Náo êxistem lances de desempate ME/EPP para o item

Data
t4lo7/2021 09:00:07

Não existem intênções de recurso para o itêm

Troca de Mensagens
Mensagem

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostasSistema

Data
14/O7/2021

14t07 t2021

Eventos do Item
Evento Data

Abertura 
'yr7.lt1.Z1'

Encerramento '{:]1i2tr'
Encerramento etapa L4lOTlZOZl
aberta O9:L7143

Abertura do prazo - l4/O712O27
Convocação anexo 09;19:05
EnceÍramento do pÍazo - L4/O712021
Convocação anexo 09:23:08

Aceite de proposta 'r!:!!:.il'
Habilitação de r4lo7l2o2t
fornecedor 09:33:58

Item: 2 - Veículo pick-up



09:00:07

A.
\r,t4ly., ._\

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistemâ

Pregoeiro

3s.445.821/0001-
16

Sistema

35.445.821/0001-
16

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Evêntos do Prêgão
Evento

Abertura da
sessão pública

lulgamento de
propostas

Abertura do prazo

Data/Hora
t4/o7/2O2L
09:00:07

t4/o7/2OZr
09t17t45

14/07/202t
09:33:58

141071202t
09;34:40

Fechamento do
pfazo
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automática e todas foram c,assificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o perÍodo de abêrtura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-
se conectados.

A abertura do item 1 para lances está agendada pâra daqui a 2 minutos,
Mantenham-se conectados.

O item l foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 1 está encerrado

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas, Fayor acompanhar através dô
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Senhor fornecedor SSBARCAR VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.445.821/0001-16,
solicito o envio do anexo referente ao íterir 1,

Para SSBARCAR VEICULOS LTDA - Bom dia. Solicito negociar o valor do item. Caso
concorde íavor enviar na proposta convocada.

Bom dia, infelizmente já estamos no nosso limite. Estou encaminhãndo a proposta
ajustada ao preço final de R$ 51.800,00. Grato

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SSBARCAR VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
35.445.82U0001-16, enviou o anexo para o ítem 1.

Informo que já está anexo a proposta ajustada. Grato

Para SSBARCAR VEICULOS LTDA - Ok, obrigada

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento',

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/07/2021 às
10:05:00.

Observações

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura de prazo para intençâo de recurso

Fechamento de prazo para registro de intenÉo de recurso: 1410712021 às
10:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:05 horas do dia
14 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

,à,t
POLLINY SIt'IERE

ro Oficiâ

PATRI
Equipe de Apoio

Às- 3 J*" lt"B"
A DOS ANJOS SIQUEIRA U

,/=r lrÍ,orimir off neiur órto

ROSEMEIRE LUIZ DA SILVA
Equipe de Apoio

Voltô.

t

14tO7 t2021

741O712027
09:00:07

L4l07l2027
09 i02io7

t4l07/202t
09:17:43

L4/07 /2021
09i77 i45

1.4/07 /2027
09:19:05

74l07l2O2l
09:20:29

14lo7l2oz7
09:22:38

14/07l2O2r
09:23:08

14107/2027
09i23:25

t4/07/2027
09:33:28

t4l07/2o2r
09:33:58

r4l07l2o2t
09:34:40

Abertura da sessão pública

S§r"^

w.-*



Í00
14t07 t2021 CompÍasNêt

PREGÃO ELEÍRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA PR

Pregão EletÍônico No 00032/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

35./145.821/OOO1-16 - SSBARCAR VEICULOS LTDA
Item Dêscrição Unidadê dê Fornêclmênto Quantidade CritéÍlo de Valor (*) valor Unitário Valor Global

I Automóvel Unidade 1 R$ 55.946,6700 R$ 51.800,0000 R$ 51.800,0000
l.lôrca: RENAULT
FabT|Cante: RENAULT
Ittodêlo / Vêrsão: KWID ZEN
Dcscrição Detalhada do ObrGto OfêÉâdo: RENAULT KWID ZEN 1.0 - Ano e modelo 202U2022. Potência mínima de 66 cv ,
combustível Flex (gás./álcool) - Pneu5 mínima aro 13 ,Cor brônco , Aióag motorista e passageiro - Freios ABS - Porta malas Mínimo
215 L, 4 (quatro) gortas - Lotação 5 passageiros - Ar condicionado - Oireção Hidráulica ou elétrica - Apoio de cabeça no banco
traseiro pelo menos dois - Cinto de segurança dianteiro de 3 pontas com regulagem de altura - Cinto de segurança traseiro, minimo
os laterais retéteis e três pontas - Tapetes de borrdcha. Garantia de no mínimo 01 ano (livre de quilometràgem). Contendo todos os
equipamentos de seguGnça previstos no Código BÍasileiro de Trânsito e nas Resoluções do CONTRAN. O primeiro emplacamento
deverá ser feito no nome do município, onde os custos serão por conta da empresa vencedoftl. O veículo deverá seí entregue
adesivado, conforme modelo a ser fomecido.

Total do Fornecedor: RS 51.8OO,OOOO

valor clobal da Ata: Rt s1.Eoo,oooo
(') É necêssáÍio dêtâlhaa o itêm para sâber qual o crilério de valoÍ que e utilizado: EstiÍnâdo ou ReÍe.ência ou Máximo Acêilávê|.

EÀ Imltimit o

=, Rcl.laÍic

Volta.
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Pregão Eletrônico

GovERNo Do ESTADo oo pauruÁ
pREFEITURA MUNIctpAL DE NovA sANTA aÁnannn pn

Íermo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

No 00032/2021 (SRP)

Às 10:05 horas do dia 14 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão no OOO32/2027, referente ao
Processo no 5312027, o pregoeiro, Sr(a) POLLINY SIMERE SOTIO, ADIUDICA aos licitantes vencedores os respectivos
itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS; Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adiudicação

Item: 2
Descriçãor Veículo pick-up
Descrição complementar: veicuLo ttpo CAMIoNETE/PICK uP. Ano e modelo 2021/2022. cor branca, cabine
simples capacidade de 02 passageiros, motor no mínimo 1.4 com oo mínimo 85 CV, bicombustível, capacidade de
carga mínima 700 kg, compartimento de carga no mínimo 924 litros (carga mínima de 656 KG), protetor de
caçamba, AIR BAG e freio ABS, ar condicionado, quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos e travas
elétricas em todas as portas por controle remoto, película em todos os vidros. Garantia de no mínimo 12 (doze)
meses, Contendo todos os Equipamentos de Segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito e nas Resoluções do
CONTRAN. O primeiro emplacamento deverá ser feito no nome do município, onde os custos serão por conta da
empresa vencedora. O veículo deverá ser entregue adesivado, conforme modelo a ser fornecido.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento! Unidade
Valor Estimado: R$ 71.006,6700 Intervalo Mínimo entre Lânces: R$ 50,00
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item:3
Descrição: Veículo utilitário
Dêscrição complementan vrÍcuro zrno KM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS Ano e modelo
2027/2022, Sistema de freios abs, ar condicionado, 2 airbags (passageiro e motorista), cintos de segurança
dianteiros com retráteis de 3 pontas, cintos de segurança laterais traseiros retráseiros de 3 pontos, pré-tensionador,
desembaçador do vidro traseiro, velocímetro e marcadoÍ do nívei de combustível, preparação para sistema de som
com fiação, levantador elétrico dos vidros das portas, retrovisores externos com cont.ole interno, rodas de aço aro 15
com pneus 185/60 r15, combustível total flex, potência do motor de no mínimo 108 cv com 8 válvulas, 05 (cinco)
marchas a frente e 0t(uma) a ré, direção hidráulica, trava êlétrica nas quatro portas, Protetor de Carter. Contendo
todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brdsileiro de Trânsito e nas Resoluções do CONTRAN. O
primeiro emplacamento deverá ser feito no nome do município, onde os custos serão por conta da empresa
vencedora. O veículo deverá ser entregue adesivado, conforme modelo a ser fornecido.
Tratamento DiÍerênciado: -
Aplicabilidadê Decrêto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidadê dê fornecimento: Unidade
valor Estimado: R$ 97-720,0000 Intêrvalo Mínimo entre Lances: R$ 50,00
Situação: Cancelãdo por inexistência de proposta

Item: 4
DescriÉor Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo transporte pessoal, tipo: automóvel, combustível: álcool , gasolina, tipo câmbio:
automático, capacidade passageiro: 5 un
Tratamento DiÍerenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174r Não
Aplicabilidadê Í.largem de Preferência: Não

Quantidadê: 1 Unidade de fornecimênto: Unidade
Valor Estamado: R$ 66.720,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 50,00
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
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RESULTADO DE LICITAÇAO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 3212021 . SRP

A Comissáo de Pregâo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 1410712021, no Setor de LicitaçÕes da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio do Portal COMPRASNET através do site

http://www.comprasqovernamentais.qov. br, realizou-se o julgamento das propostas

apresentadas no Pregão Eletrônico no 3212021 , que tem por objeto o registro de preços

para eventual aquisiçáo de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria Municipal de

Educaçáo, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregáo 02 (duas) empresas, sendo elas: OPEN

VEICULOS LTDA, CNPJ n' 04.675.14710001-32 e SSBARCAR VEICULOS LTDA,

CNPJ n' 35.445.821/0001-í6. Após a etapa de lances e negociaçâo a pregoeira

declarou como vencedora a empresa SSBARCAR VEICULOS LTDA, CNPJ n"

35.445.821/0001-16, num valor de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais),

conforme ata anexa.

A empresa vencedora enviou os documentos relativos à habilitaçáo,

atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declarada habilitada.

lnformo que, esta Comissáo consultou o Cadastro de RestriçÔes ao

Direito de Contratar com a AdministraÉo Pública (TCE Paraná) e na Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), no sentido de verificar se a empresa habilitada

não está declarada inidônea para participar de certames licitatórios, conforme

comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

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

Nova Santa Bárbara, '1410712021.

NOVA SANTA BARBARA

tto
Pregoeira

Portaria n" 02312021

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Ce ro, t 43. 32ó6.8100, I - 86.250-000 - NoYa Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao.@nsb.pr.8ov.br - www.nsb.or.gov.br

kU"*5r-^
Pollin(§lmere So



14tO7t2021 Cadastro dê restrições ao direito de contratar com a AdministíâÉo Pública l"oz

»
TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Licitar

Cl'lPJ: 35445821000u6

NINHUM ITIlí INCONTRADO!
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A respons4bilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em:. l4l0'7 /2021 l0:21 :3 I

Inform ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Gestor: TCU

adastro: Licitantes Inidôneos
Itado da consulta: Nada Consta

ra acessar a ceÍidão ori inal no ldo , cli ue

rgão Gestor: CNJ
adastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

inistrativa e Inelegibilidade
sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori I no portal do ór estor, cli AOUI

gão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

tado da consulta: Nada Consta

ara acessaÍ a certidão ori rtal do ó ao tor, cliqueAno

rgão Gestor: PoÉa! da Transparência
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
sultado da consulta: Nada Constâ

ara acessar a certidão ori inal no ldo stor, cli eA UI.

Razão Social: SSBARCAR VEICULOS LTDA
PJ: 35.445.821/0001-16

20ü

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Obs: A consulta consolidada de pessoajuídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

2A5
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Processo Administrativo ns 53 / 2027

Pregão Eletrônico ns 3212021,.

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de 04 (quatro) veículos,

zero km, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e

Secretaria de 5aúde.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ne 32/2021, o qual tem por objeto, registro de preço para

eventual aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para as Secretarias

Municipais de Educação, Esporte e Cultura e de saúde.

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

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

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne tO520l2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de aquisição e definição do objeto do certame, assim como as

cotações de preço para fixação de preço máximo para aquisição do objeto.
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O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

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

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

ser contratado.

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

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

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

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

do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

procuradoria jurídica do Município.

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

externa do certame (Art. 17 do Decreto ne 5.450/2005) e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. +s, V da Lei ne

L0.520102 e 17 do Decreto ne 5.450/2005).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Art. 22. Do Decreto

ne 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.

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

através de sistema eletrônico, junto ao sistema eletrônico utilizado. Ato
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Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns t0.520/2002 e

Decreto ne 5.450/2005 , cfc a Lei ne 8.666/93.

contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

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

a empresa classificada, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

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

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação da empresa participantes

e devidamente classificadas, estando habilitadas, lavrou-se mapa final de

classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no cadastro de

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

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

Observa-se pela ata de resultado da licitação, somente um veículo foi

cotado pela disputa de preço, tendo os demais itens finalizado como

deserto.

Feitas as considerações acima, e cumpridos os requisitos legais previstos na

legislação de regência, encaminhe-se a autoridade superior para decisão de

oportunidade e conveniência quanto a continuidade do processo para

homologação do único item cotado e reabertura de processo para aquisição

dos demais.
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Não se incluem no âmbito de análíse da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 28 dejulho de2OZl.

.il

!':i +'J '\/Cbrmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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Exmo, Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO' n." 32l2O2l-

§RP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santâ Bárbara, 28/07 l2O2l.

3;",t^- jffi
Slmere Sotto

Pregoeira - Portâria rr" O23l2O2l

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n' 222, CeÍttÍo,l 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - trvw.nsb.or.gov.br



zLt

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO ELEIRÔNrCO rV" 32l2O21 - SRp

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e

vinte e um (2O2ll, em meu Gabinete, eu Claudemir Valérto, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregâo Eletrônico n." 3212O2L, destinado ao registro de preços para eventual

aquisição de 01 (um) veículo, zero km, para a Secretaria Municipai de Saúde, a

favor da empresa que apresentou menor preço, sendo ela: SSBARCAR

VEICULOS LTDA, CNPJ n" 35.445.821l00O1-16, num valor de RS 51.8OO,OO

(cinquenta e um mil e oitocentos reais).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Waffredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Biírbar4
Paraná - EI - E-mails - licitacao@nsb.pr-gov.br - www.nsb.pr.eov.br

rto
a1
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PODER EXECUTIVO

Â!o VIII
IMPRENSA OFICIIII -
L.l n' 660, dc 02 dG abril dê
2013.

RêsporúáYêl pêL Edlçãor
Uôntclr Md.da Prte^cc M, C,
Portart.r 

^" 
OO8POIS.

I - Atos do Poder ExecutiYo
HO\IOLOGÂ OEADJ DI

PREC O ELETR NICO N" 2612021

Aos 02 (dois) dias do mês dc agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021), em meu Gabinete, eu Claudemir Vrlério, Prefeito
Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimenlo da Licitação Pregío ElctrôDico n,'26f2021, destinado a aquisiçâo
de equipamentos e materiais permânentes para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Saota Báúara, a favor das empresas que
apr9.§ntaÍirm menores preços. sendo elas: ANNY NASCIMENTOS 07495929901, CNPJ n" 3 8.3 09.42710001-49, num valor de RS 2.610,00 (dois
mir iscentos e dez reais), AR LIMP - COMERC]O E SERVICOS DE HIGIENE E LTMPEZÂ LTDA., CNPJ n' I1.314.488/0001-55, num
valor de R$ 6.992,00 (s€is mil, novecentos e noventa e dois reais), M N COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n"
08.053.975/0001-90, num valor de R$ 2.364,70 (dois mil, trezentos e sessenta e qualro reais e setenta cenlavos), MINAS SOLUCOES EM
IMPRESSAO LTDA, CNPJ n" 39.619.837/0001-59, num valor de R§ 2.í990 (dois mil, quinh€ntos e quaÍenta e nove reais c noventa centavos),
NATALI BRINK COMERCIAL ElRELl, CNPJ n'36.55ó.47310001-17, num valor de RS 7.t00,00 (sete mil e oitocenlos reais) e P C R DO
AMÀRÂL & AMARAL LTDA, CNPJ nô 09.343.965/0001-51, num valorde R$ 2.925,67 (dois mil, novecenlos e vinte e cinco reais e sessenta
e sete centavos), paia que a adjudicaçào oele procedida produza seusjurídicos e legais efeitos.

Dar ciêocia aos iotercssados, obsewados as prescrições legais peninentes.

Cleudemir Vrlério
Prefeito Municipal

Ã

TERJ}IO DE HOITOLOGACÃO E ADJUDTCACÃO
PRECãõE ETRõ-Nrco .\" 32/2021 - sRP

EXTRATO DO CONTRATO N" 4I1202I

REF.CREDENCIA]VIENTO N" I/202I . INEXICIBILIDÂDE NO3/202I

PARTES; Muuicípio de Nova Sante Bórbare, pessoa juridica de
dircito público intema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561 .080/0001-60,
com sede administr"ativa na Rua WalÊedo Binencourt de Moraes, 222,
neste ato rcpresenhdo pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Clâudemir
Vslério, e a empresa A. DE OLIVEIRÂ FONCE
FISIOTERAPEUTA, inscrita no CNPJ sob n' 22.025.842/0001-30,
com sede na Rua Claudio Ferreira da Cosla, 209 - CEP: 86270000 -
BairÍo: Centro, São Jerônimo da Sena/PR.

OBJETO: Contratação de serviços especializados de técnico de
enfermrgem, enfermeiro padrÃo, Íisioterspeutr e trutricionista.

VALOR: RS 68.700,00 (sessenta e oito mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Por 06 (seis) meses, ou seja, até 29101/2022.

SECRETARIÂ: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
e Secretaria Municipal de Saúde.

RECUR§O§: Secretaria Münicipâl de Educação, EspoÍe e Cultura e

Secretaria Municipal de Saúde.

RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Conez Wilcken, OAB/PR n'
22.932.
DATA DE ASSINATURÁ CONTRÂTO: 30t07 12021.

REF.: CREDENCIAMENTO N'r/2021 - INEXIGIBILIDADE N'
3t2021

PARTEST Munlcípio de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de

dircito público intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001{o,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222,

neste ato representado pelo seu Prcfeito Municipal, Sr. Claudemir
Vrlério, e a empresa CAMILA CRISTINA SUTIL LTDA, inscrita
no CNPJ sob n" 42.020.ú l/0001-06, com sede na Rua Pedro Ferreira

ü Cosu,470 - CEP: 86270000 - Bairro: Centro, São Jerônimo da

Serra/PR.

Oiário Olicial Eletrônico do Municiplo de Novâ Sânta Bárbara
Ruâ:WalÍêdo Billeôcouí dê Morâes n'222 - Centro

Fone/Fax: í43) 3266-8100

MUNlclPro DEâ§ffi?ffi*ro
NOV,A SANTA oÉ à.ov^ 1^r{r^

ficial Eletrônico
CLAIIDEMIR'VAÍERÍO - Prefelto Municiàal

Ed&áo N' 2023 - Nova §anta Bárbara, Parau6. SEGT NDA-FEIB,Á,, 02 de AGOSTO de 2021.

aa a

la11o

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021), em meu Gabioete, eu Claudemir Valério, Prefeito
Municipat, no uso de miúas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimerto da Licitação Pregão El€trônico n.'3212021, destinado ao registro
de preços para evenrual aquisição de 0l (um) veiculo, zero km, para a Secretaria Municipal de Saúdc, a favor da empresa que apresentou menoÍ
preço, sendo ela: SSBARCAR VEICULOS LTDA, CNPJ n'35.,145.821/0001-16, oum valor de R§ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).

Dar ciência aos intercssados, obscrvâdos as prescriçôes legais pertinentes.

Claudemir Valérlo
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N'40/202I

OBJETO: Contrrtação de s€rviços especirlizados de

Íisioterrpeütâ.

VALOR: Rt ó300,@ (seis mil e trezêntos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIÂ: Por06 (seis) meses, ou seja, até 2910U2022.

§ECRETARIÂ: Secretaria MuDicipat de Saúde.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.

RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Conez Wilcken, OAB/PR n'
22.932.
DATA DE ASSINATURÁ CONTRATO: 30107 12021.
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*: PREFEITURAIÚUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
il4

o MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito públic! interno, inscrita no
ONPJ sob no 95.561 .080/0001-60. com sede na Rua warfredo Bittencourt de l\4oraes, 222 - centro, Nova santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, rêpresentada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, bnasilejro,
casado, portador do RG n' 4.039.382-0 ssp/pR, inscrito no cpF sob. o n" 563.691,409-10, doravante
denominado Órgáo GerenciadoÍ, em conformidade com a Ler complementar Federal n.o 123t2006 e n.
14712014, Lei Federat n,o 10.s2012002, Decreto Fedetrt nP 7.892t2013 e n.8.250/2014, Decreto Federal No
3.555/00, Decreto lrlunicipal no 04'1/200g e, no que couber, a Lei Federal no g.666, de 21 de junho de 1993, com
as alteraçÕes posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no pREGÃo ELETRôNlco N"
3?2021, homologada pelo PreÍeito r,4unicipar, que REsoLvE registrar os preços para eventuar aquisiÇão de 01
(um) veículo, zero km, oferecido pera empresa ssBARcAR vEicuLos LTDA, pessoa jurídica àe direito
privado inscnta no CNPJ sob no. 35.445.821/0001-16, com endereço à Rua Ándonnhas, n. 100 - cenko, na
cidade de Arapongas - PR - cEp - 86700-0ss, neste ato representada pero sr. sergio Banos de caryarho,
inscrito no cPF sob n0. 328.444.s06-44, RG n' M-926'120, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja
proposta Íoí classiÍicada, observada as especiÍlcaçõês, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem
como as cláusulas e condiçôes abaixo estabelecidas:

ESTADO DLr PÀRANÀ

ATA DE REGISTRO DE PREÇo N,o 73802í - PÍIIINSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 3212021- PMNSB

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃo DO oBJEIo E PREÇoS REGISTRADoS

Rua Wallredo B ,ttencoun de Moraes no 222, Cenrro. E 1l_ 1266.g 100 - 8ó.250-000

ITENS

produto

Preço

nitário

Nova Sante Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licita aO/drrls r - rt rr rr.nsb.or.cov.br'

CLÁUSULA PRIMEIRA. OO OBJETO
1.1 . constitui obleto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de 0í (um) veículo, zero km, para
a secretaria Ítlunicipal de Educaçã0, Esporte e cultura e secretaria Municipal de saúde, conforme
especiÍicado no ANEXo 01, que integra o Edital de pregão Eletrônico N: 32n021, independentemente de
transcrição O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem
na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar licitação especíica para adquirir um ou mais itens,
hipótese em que' em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do arl. .15, 

s
40, da Lei n0 8.666/93, reaflnnada no art. 7" do Decreto no 6.g06/03.

do produto/sêrviço
total

Y
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,* NOVA SANTA BARBARA
PREFEITL]RA I,,,4UNICI PAL

zt5
ESTADO DL P.,\EÀNÂ

Lote

001

1 9062 VEÍCULO coM MoÍoR NO MÍNIMlo
1.0. Ano e modelo 2021t2022. Polência
minima de 66 cv , combustível Flex
(gás./álcool) - Pneus mínima aro 13

,Cor branco , Airbag motorista e
passageiro- Freios ABS - Porta malas
lvlinimo 215 L. 4 (quatro) portas -
Lotação 5 passageiros - Ar
condicionado - DireÇão Hidráulica 0u
elétrica - Apoio de cabeça no banco
traseiro pelo menos dois - Cinto de
segurança dianteiro de 3 pontas com
regulagem de altura - Cinto de

segurança traseiro, mínimo os laterais
retráteis e três pontas - Tapetes de
borracha. Garantia de no mínimo 01

ano (livrc de quilometragem). Contendo
todos os equipamentos de segurança
previstos no Cfuigo Bnasileiro de
TÉnsito e nas ResoluçÕes do
C0NTRAN. 0 primeiro emplacamento
deverá ser Íeito no nome do município,

onde os custos serão por conta da
empresa vencedora. 0 veículo deverá

ser entregue adesivado, conforme

modelo a ser fomecido.

1,00 51 800,

00

1.800,00

TOTAL 5í.800,00

cLAÚSULA TERcEIRA . DA uGÊNclA
3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a conlar da assinatuna do
mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍlcial do l\4unicípio de Nova

Santa Bárbara.

cLAÚSULA QUARTA- DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA
4.1 As despesas deconentes desta ata correrâo por conta da seguinte dotação orçamentária

CLAUSULA QUTNTA - DA VALTDADE DOS pREç0S

5.'1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura da

mesma, enquanto a proposta continuaÍ se mostrando mais vantajosa para a Administração pública e
satisfazendo os demais requisitos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura l\4unicipal de Nova Santa Bárbara,
não será obígada a adquirir os produtos refendos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outÍa licitação quando julgaÍ conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer esÉcie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na omrrência de alguma
da§ hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneflciária, neste caso, o contraditório e a ampla

)

Y

DotaçÕes

Exercicio
da

desp€sa

rta da
pesa

uncional programática lFonte de lNatureza da ãespesa

l"rr*. I

Grupo da fonte

2021 2s30 08001.10301.03202025 W -F.q.9u5,
00.00 Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - u,rvw.nsb.pr.gov.br

UN



g§ PREFEITURAI/UNICIPAL

:* NOVA SANTA BARBARA 31S

'.-., ESTADO DO PARANÀ

defesa

6.2. A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata. por ocorrência de casos fortuitos ou de
Íorça maior;

b) 0 seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em Íunção da elevação dos preços de
meÍcado dos insumos que compÕem o custo do produto. A solicitaçáo dos fomecedores para cancelamento dos
preços registrados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administragão a
aplicação das penaltdades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido,

c) Por iniciativa do OÍgão Gerenciador, quando a vencedora:

d) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado,
e) Perder qualquer condição de habilitaçâo ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

fl Por razôes de interesse público, devidamenle mottvadas e justificadas;

g) Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de preços;

h) Não comparecer ou se recusar a retirar, no pnazo estabelecrdo, os pedidos de@nentes desta Ata de
Registro de Preços;

i) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecjdas nesta Ata de
Regi§tro de Preço ou nos pedidos dela deconenies; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos
casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
mmprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cLÁusuLA sÉTilA - DAs oBRtcAçoES DA BENEFtctÁRtA DA ATA
T l Fomecer o objeto adjudicado estritamente de aordo com as especiÍicações descritas no Termo de
ReÍerência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura,
responsabiIzando-se inteiramente pela entrega inadequada;

7.2. Ivlanter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de
Registro de Preços;

7.3. Responder por todo o ônus reÍerente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos
trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciars, decorrentes da aquisição do obleto;
74.0s veículos serão devolvidos na hipótese de apresentarem irregularidades, não corresponder às
especiÍicaçoes da Ata de Registro de Preços ou estar foÍa dos padrÕes deteÍminados, devendo ser substituido
pela BeneÍciária da Ata no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notiÍicaçãg, sob pena de
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de preços.

cúusuLA otrAVA - oAS oBRtcAçÕEs Do óRcÃo GERENC|ADoR

8.1. Além das naturalmente deconentes desta ata, constituem obrigaçoes do ôrgão Gerenciador:

a) Efetuaro pagamento devido nas condições da legislação lr4unicipal.

J
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cúusuLA sExÍA . Do cANcELAilENTo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços
6.1. A Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada pela Administração:
a) Automaticamente:

b) Por decurso de prazo de vrgência:

c) Quando não restarem ÍomecedoÍes regtstrados;

d) Pelo Orgão Gerenciador. quando caracterizado o rnteresse público. O Proponenle terá o seu registro de
preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
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b) Rejeitar os veículos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaFes passadas pelo

Ôrgão Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

c) Notificar à Beneficiária da Ata, ocorrência de eventuais imperfeiçÕes no curso de execução da Ata, Íixando
prazo para a sua correção.

CúUSULA NoNA - DO PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo

9.1. O prazo de enkega seÉ de no máximo 50 (sessênta) dias, contados a partir da emissão da nota de

empenho pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. Caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será

imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classríicado, cabendo ao licitante inadimplente as

sançÕes previstas na legislação e neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA. OA ENTREGA

10.1. Os veiculos deverão ser entregue na Secretana de obBs, do Trabalho e Geração de Emprego, sito a Rua

WalÍredo Bittencourt de llloraes, 222, Cenlro - Nova Sanla Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Municipal de Nova

Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

10,2. A entrega deverá ocorrer por meio de utilização de veículo prôprio destinado ao transporte deste tipo de

carga (caminhão "cegonha" ou guincho do tipo plataforma), sendo expressamente vedado o transporte do objeto

da conlratação até o local de entrega ulilizando-se da tração própna do veiculo.

cúusuLA DÉclMA pRTMETRA -GARANT|A E vALtDADE iltiNtMA iIANUTENçÂo, ASstsTÊNctA

TECNICA E PRAZO DE GARANTIA
'1 1,1, A manutençáo e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:

a) A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade dos veículos mntra deÍeitos mecânicos e

oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necêssário), pelo perÍodo mÍnimo de 36 (trinta e seis)

meses, Íomecendo os respectrvos termos e/ou declaraçào dessa garantia.

b) 0 íornecedor deverá oÍertar ainda 02 (duas) manutençÕes preventivas obrigatórias (incluindo materiai e

serviços), constante do lVanual de operaçÕes, nas oficinas das concessionárias do fabricante, cuja periodicidade

será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veiculo.

c) Durante o prazo de garantia 36 (trinta e seis) meses, caso não seja possivel a solução do poblema no

próprio local onde se encontre o veiculo e havendo a necessidade de transporte patr oÍlcina pópria da

proponente, Ílca sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoçao, alimentação,

hospedagem e outros que por venlura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

d) Assistência técnica reparadora será realizada quando o veiculo Íomecido apresentar deÍeito ou problemas

técnicos e mecânicos, medianle abertura de chamado técnico, nos dias úteis, em horário comercial, ou seja, de

08h às í th30 e das 13h30 às í7h;

e) 0 atendimento ao chamado técnico (identificação do problema apresentado), bem como os procedimenlos

de manutenção ou retirada do veiculo para assistência têcnica e sua posterior devolução, seÉo realizados no

local em que se encontra o veículo, sem ônus de deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnicos que

realizarão o atendimento,

Í) 0 prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do chamado técnico, para o
atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se deste prazo os sábados, domingos e feÍiados,
podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa formal acatada pela Administração;
g) 0 fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida, bem como

disponibilização do inicio do atendimento, sem qualquer ônus para Administração, com indicação de enderEos
e teleÍones dos Centros de Atendimento Técnico no Estado do Paraná.

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr] - E-mail - IgitacaoiAnsb.or.e or.br - u » rv. nsb.pr.gov.bt'
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11.2. A garantia deverá obedeceÍ aos seguintes termos:
a) O pÍazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, Iivre de quilômetros
rcdados ou horas trabalhadas, contra deÍeitos de fabricação, mecânicos, montagem e funcionamento
deconenles de desgastes prematuros durante a operaçao e o emprego em condiçÕes normais, sendo
compreendida pela assistência técnica, incluindo mãGde{bra, reposição de peças e componentes mecânjcos,
elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de emjssão da Nota Fiscal;
b) No caso de defeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituiçáo, a garantia será contada
a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) deÍeiluosa(s).

11.3. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigaçôes da lornecedora:
a) Providenciar independentemenle de ser ou não o fabricante, a coneÉo ou a substituição de todo o veículo
oÍertado ou de suas peças acessórios e componentes que apresentarem deÍeitos de Íabricação ou divergêncras
com as especiÍlcaçoes fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o estabele;ido no
Edital e seus anexos, observado a legislação pertinente;

b) Substituir o veículo oíertado ou as suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeíto de
fabncação por novos e que possuam a mesma especiílcação têcnica originalmente propostaj
c) Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao mesmo problema ou 0S
{cinco) chamados reÍerentes a problemas distintos, a Contratada deverá substituir o veiculo deíeituoso por
veículo novo, mm especificação técnica igual ou superior à constante da proposta;
d) o prazo para conseío do veículo com defeito, durante o perÍodo de vigência da garantia, seÉ de no
máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que deverá ser atendido em até 01 (um) dia
útil Quando esse prazo de conserto Íor excedido, ou seja, no 110 (décimo primeiro) dia útil a partir da abertura
do chamado técnico, outro veiculo com especificação têcnica igual ou superior ao mnstante na proposta deveÉ
ser fomecido para substitui-lo atê sua devoluçã0. O veículo deveÉ ser substituído definitivamente por outro
veiculo novo, com especrfrcação têcnica igual ou superior da pÍoposta se o conserto não for realizado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corndos.

e) 0 veículo entregue deverá ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais (manual de
opeÍação e de manutenção básica; manual de serviço e reparação do veículo em oÍicina; catálogo de peças e
acessórios com os respectivos números de referência de Íábrica com desenho e/ou foto de todos os seus itens
de reposição) relacionados ao bem objeto deste Contrato e suas especÍficações, sob pena de ser recusado o
seu recebimento. Não serão admitidos, para eíerto de recebimento, veiculo que esteja em desacordo ou
conÍlitante com quaisquer especiíicações descritas na proposta de preços.

t) O veiculo entregue deverá ter versão lecnológica recente, observando"se rigorosamente as caracteristacas
especiÍicadas, vir acompanhadas do Ce(ificado de Garantia do Fomecedor e todos os acessórios necessários
ao seu pleno Íuncionamento.

g) O veículo, bem como seus acessórios, componentes e Íerramentas auÍliares exigidos deveÉo ser
Íornecidos novos e dentro das regulamentaçÕes e das normas da ABNT, lNMErRo e demais órgãos
fiscalizadores e normatizadores, sendo que os itens considerados inadequados, inÍerior qualidade ou não
atenderem às exigibilidades, serâo devolvidos e o pagamento ficará suspenso, até sua regularjzação de forma
integral, cujo prazo de reposiçâo, a critério da Administraçã0, poderá ser renovado, sem prejuízo nas
penalidades pelo atraso inicial.

h) Após o período de garanta de 36 (trinta e seis) meses a proponente Ílca obrigada, às expensas do
Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar OÍicina de Manutenção e Assistência
Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assislência Técnica for realizada por terceiro a proponenle
devera apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autonzada,

5

\Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222
Nova Santa Bárbara. Paraná - Ê - E-mail -

. Centro. S 43. 3266.8100, X - 86.250-000
or .br - uu rr'.nsbiztnsb



PREFEITURA MUNICIPAL

i-tl. NOVA SANTA BARBARA
=l: s _ ESTADO OO p.SeANÁ

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - PLoTaceu oo vrÍcuLo
12.1. As artes e logomarcas serao disponibilizadas para a BeneÍiciária da Ata quando da solicitação de
fornecimento do veículo, o qual deverá ser entregue ao órgâo solicitante com as logomarcas presenles no
veiculo

cúusuLA oÉctMA TERCEtRA - EMpLAcAMENTo
13.1. 0s veiculos deverão ser entregue em nome do Município de Nova santa Báóara, mm as taxas de
emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório - DpVAT pagos, com os certiÍicados de registro e
licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do lrete, tributos, encargos sociais e quaisquer outras despesas
que incidam ou venha a incidir no preço proposto (preço C.l.F).

CúUSULA oÉoMA QUARTA - Do PAGAMENTo
14.1, 0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida
Ativa da União (DAU) por elas adminiskados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes sociais
previstas nas alÍneas "a", "b" e "c' do parágrafo único do a(igo 11 da Lei Federal n.o g.212l19g1, às
contribuiçoes instituídas a titulo de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Ceímcado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS.
'14.2. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a prefertura aguardará a regularização por parte da
BeneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo parao pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipalde Nova Santa
Báóara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário.

14.3. Na Nota Fiscal EletrÔnica deverá constar o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do
depósito.

14 4. O lVunicipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a
multas, indenizaçÕes, encargos. tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos
do Pregão Eletrônico n' 3212021.

14.5. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaÉo qualquer
obrigaÉo financeiÍa, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correçâo monetária.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
15.1. A beneficiáÍia da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exrgências:
a) Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos veículos, de acordo com as especiÍlcaçoes @nslantes do
presente Edrtal e Anexos, bem como da respectiva propostai

b) Não contratar servidor pertencente ao quadro da prefeitura, durante a vigência desta ata.
c) Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração
da Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara.

d) l\4anterem durante a execuçâo oa ata de registro de preços todas as condrÇões de habilitaçâo e qualificação
exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcttlA sExÍA - DAS SANçÕES ADMINtsrRATtvAs
16 1 0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da
Ata de Registro de Preços, a náo entÍega dos veiculos no prazo estipulado sem justificativa aceita pelo órião ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou
cumulativamenle, nas segUtntes sançôes:

a) Advertência;

b) l\4ulta de '10% (dez por cento) sobre o valor eslimado total da ata, em caso de recusa do 1.0 colocada do

6

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes nu 222. Centro. 8 43. 3266.8100. ){ - 86,250-000

21e

\
Nova Santa Bárbara. Paraná - ã - E-mail - lrq{lsaa_,llllr+r:gqr-Lr: - urur.nSb+t€pr.br



FREFEITURA IÚUNICIPAL

i1*;. NOVA SANTA BARBARA
,..: .j. ESTÂT}o Do PARANÁ

jtem em assinar a Ata de Registro de preços:

c) Multa de 0,3% (zero vkgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o máximo
de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor
conespondente ao fornecímento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhila no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;
d) Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública, por prazo
de até 05 (cinco) anos;

'16.2 Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio e ampla
defesa.

16.3. A aplÍcação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas

em Lei, inclusive responsabilização do íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.
'16 4. As impo(âncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da
Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

16.5 As penalidades seÉo aplicadas sem prejuÍzo das demais sançôes cabíveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiíicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a)greves;

b)epidemias;

c)codes ÍrEuentes de energia elétrica e águai

d)enchentes;

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

0 acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de matenars e/ou mão-de{bra no mercadoi

h) atrasos deconenles de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamenle pelo
Municipio.

CLÁUSULA DÉCI]'IA oITAvA. Do FoRo
18.1. Fica eleito o íoro da comarca de são Jerônimo da Sena - pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
18.2. E. para firmeza e validade do que Íor pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada
pelos representantes das partes, orgâo Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo
acompanhamento da ata.

Bà ra,0310812021

Prefeito Competente
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cúUSULA DÉcIMA SÉTIMA. oAs DISPo$ÇÕES FINAIs
17.1. lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 3zlzozl e a proposta da empresa classiÍicada em
ordem crescente respectivamente, no c€rtame supra numerado. Os casos omissos seÉo resolvidos com
observância das disposiçoes constantes das Leis no i052ol2oo2, Lei 9.666/1993 e demais legjslaçÕes
pertinentes.
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Sergio Barros de Carvalho

SSBARCAR Veículos Ltda

CNPJ: 35.445 821/0001-16

Beneficiária da Ata

Secretária Municipalde Saúde - vel pelo acompanhamento da ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. t 43. 12ó6.9100. -:l . - gó.250-000
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E{ail de lsmweb - Soluções paía lnlemet - A fscal da Ata SRP n' 73/202'l - Veículo

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
e*.càrCr.,gk

A fiscal da Ata SRP n' 7312021 - Veículo
l mensagem

Setor de Licitaçõês - PÍefeitura Municipal dê Nova Santa BáÍbaÍa
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Saúde <nsbsaude@gmail.com>

Bom dia,

Segue anexo cópia da Ata dê Registro de Preços n' 731202'|., decorrente do Pregão Eletrônico n'
322021, firmada com a empresa SSBARCAR VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no.

35.445.82,l/0001-16, cujo objêto é o registro de preços para eventual aquisição de 0í (um) veículo,

-4ero km, para a SecretaÍia Municipal de Saúde, a fim de que a mesma seja acompanhada,
.ssegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitaçõês e Contratos
Prefêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telêfone/ Whatsapp (43) 32664íí4

E 73 2021 - Ata SRP Pregão 32 2021 - SSBARCAR.pdf
111K

3 de agosto de 2021
't't:23
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OBJETO - Registro de preços para eyentual aquisição de 0l (um) veículo, zero km, para Secretaria Municipal de Saúde.

VALIDÁDE: De 03108n021g 02102/2022.
BENEflCI]IRIA DÂ ATA: SSBARCAR VEÍCI'LOS LTDÁ
CNPJ sob n'. 35.445.82 l/0001 -16
Rua Andoriúas, n" 100 - Centro, na cidade dç Arapongas - PR - CEP ,86700-055
RESPONSÁVEL JUÚDICO: Camen Correz Wiicke;, oAB tpl.n" 22.932.

ESPECIFICA AO DO OBJETO E PRE REGISTRADOS
ITENS

L,IN 1,00 51.800,00 51.800,00Lote 001 I

e modelo 2021n022. Potência minima do
cv , combustível Flex (gás./álcool) - Pneus

ma aro I3 ,Cor branco , Airbag motorista c

15 L, 4 (quatro) portas - Irtação 5 passageiros
Ar condicionado - Direção Hidráulica ou
Iétrica - Apoio de çabeça no banco traseiÍo

mcnos dois - Cinto de segurança dianteiro
3 pontas com .egulagem de altura - Cinto de

três pontas - Tapetes de borracha. Garantia de
no minimo 0l ano (livre de quilometragem).
Contendo todos os equipamentos de segurança

Resoluções do CONTRAN. O primeiro

empresa veocedora. O veículo deverá ser

9062

fomecido

coM MoToR NO MíNlt',tO t.O

ro - Freios AIIS - Poüa malas Minimo

t aseiro, mínimo os laterais reniáteis e

no Código Brasileiro de Trânsito e nas

deveni ser feito no nome do

, onde os custos serão por conta da

adesivado, confome modelo a ser

5r.800,00TOTAL

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de materiais medicamentos pârâ süprir as necessidâdes da Secretaria Municipâl

dê Srúde.

vAAADE DÀ AT * De 3oto4t2o2t a 29t0412022,

BENXFICIÁRh DA ATA: CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ sob n". 32.743.24210001-61

Rua Maria Olimpia Jardim, 370-A - CEP: 87309185 - Baino: Jd lzabel, Campo Mourão/PR

RESPONSÁVEL JUÚDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECTFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

10,00 33,33 333,30hipolabor CXhminofilina 100

lce.rurer nnoz
mg, caixa com 500 compdmidos853r
675tI

LOTE: 004 -
I-ôlê 004

I

519,50 10.390,00CX 20,00biochimicoLOTE: 012 -
Lote 012

I axona Sódica I grama, pó para solução injeúvel

+ 50 ampolas de solução diluente con

8093

10m1. CATMAT BR0450890

üa intravenosa (Iv), caixa com 50

505,506,00 R4 ,)§cristalia cxlrtrot*a
lcom 50

ENADIONA l0 mg/ml, solução irjeúvel caix
ampolas de tÍ . CATMATBR0292399

6464LOTE: 047 -
Lote 047

I

500,004,00 125,00adv farma CXlPermanganato de potássio 100 mg, caixa com

lcomprimidos CATMAT 8R0327699
8559 500LOTE: 067 -

Lote 0ó7
I

23,43 t8'1,44FR 8,00altana phaFpotic..*t.*:oo*gg,soluçãoconcentradâ,uso
Itópico, Fasco com l2m CATMAT BR0l11592

tt.9t6,24TOTAL

DiáÍio OÍicial Eleirônico do Município dê Nova Santa BáÍbara
Rua: Walfiedo BiÍêncourt de Moraes n"222 - Ceotro

Fone./Fax: (43) 32ô6€100

MUNtctProD€ffi*tlffão
NovAsANrA §ffi§ji.*"8A!8484:955 oro

Lote Item Código do
DrodutoÂen iço

Descrição do produtolserviço Marcâ do
produto

Unidade de

medida
Quantidade Preço

Ünitário
Preço total

TTENS

Lote It€m Código do
prod rjtolserv iço

Descriçào do p.odutolser!iço Marca do
produto

Unidade de

medida
Quantidade Preço

unirá o
Preço toral

LOTE: 068 -
Lote 068

I 4193
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
O PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔNIC O N' 32I2O2L

Aos 13 dias do mês de Agosto de 202l,1awei o presente termo de encerraÍnento
do processo licitatório Pregão Eletrônico r" 32/2021 registrado em 25/0612021,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 0 I ao rf 226, que corresponde a este termo.

lEbru Sontos
Responsável pelo Setor de tações

Rua Walfuo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

- E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
Bárbara, Paraná


