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INGRN( lnd. e Com. de Groxos S/A

A
Prefeitura Nova Santa Bárbara
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico n' 2412015

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatorio, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 2412015, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Colombo, 25 Junho de 2015

alburg Mayr
RG: 6621544-0

CPF:059.054.729-12
Gerente de Vendas
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INGRN( lnd. e Com. de Groxos S/A

A
Prefeitura Nova Santa Bárbara
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico n" 2412015

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDTTIVOS

lngrax lndústria e Comercio de Graxas S/A, CNPJitMF No 77.575.330/0001-30, sediada na
Rua Senegalia, 181, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Colombo, 25 Junho de 2015

alburg Mayr
RG: 6621544-0

CPF:059.054.729-12
Gerente de Vendas
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RUA SEIIEGALIA, 181
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INGRN( lnd. e Com. de Groxos S/A

A
Prefeitura Nova Santa Bárbara
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletronico n" 2412015

ANEXO 07

DECI=ARAÇÃO OE NÃO PARENTE§QQ

lngrax lndústria e Comercio de Graxas S/A., inscrita no CNPJ sob o no77.575.330/0001-
30, por intermédio de seu representante legal o Sr Bruno Malburg Mayr , portador da Carteira de
ldentidade no 6621544-0 e do CPF no 059.054.729-12 , DECLARA, para efeito de participação
no processo licitatorio PREGÃO ELETRÔNICO No 24t2015, da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam
de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou
servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Colombo,25 Junho de 2015

Malburg Mayr
RG: 6621544-0

CPF:059.054.729-12
Gerente de Vendas
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ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE COLOMBO
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CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL

RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO

coLoMBo/PR - 83414010

TITULAR
JOAO NUNES MONTEIRO

JURAMENTADOS
ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS

THIAGO NUNES MONTEIRO

DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS

ELISANGEIá MASCHIO

DAIENY BONIN

MARCELO NUNES MONTEIRO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuiçao cívEL Ações de (FALÊNCIA, coNCoRDATA PREVENTIVA OU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

CNPJ 77.575.330/0001-30, no período compreendido desde 0110311950, datade
instalação deste cartório, até a presente data.
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Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

Nome Empresarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento

Empresa / Estabelecimento

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S'A

Município de lnstalaçáo

RUA SENEGALIA, í8í . ATUBA. CEP 834í3.250
FONE: l41l 2106-7747 - FAX: (4í) 2106-7780

COLOMBO. PR, DESDE 10/,1977

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA í3 DO MES+1, DESDE 0512002

NAIUTCZA JUrídiCA 205-4 - SOC]EDADE ANÔNIMA FECHADA

Atividade Econômica Principaldo 1922-5/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO
Estabelecimento PETROLEO, EXCETO PRODUTOS DO REFINO

Atiüdade(s) Econômica(s) 4G8t-B/OS - COMERCIO ATACADTSTA DE LUBRTFTCANTES
Secundária(s) do Estabelecimento

lnscrição no CAD/ICMS

10300805{1

lnscriçáo

418.684.639-15

534.1 82.049-53

647.87í.4í 9-53

lnscrição CNPJ

77.575.330t000í-30

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

ROBERTO MAYR

VIVIANE MAYR

CHRISTINE MAYR

lnício das Atividades

10t1977

QualiÍicação

PRESIDENTE

D!RETOR

DIRETOR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS No 10300805-01

Emitido Eletronicamente via Intemet
L2l06l2OLS 9:58:53

Dados trdnsmitidos de forma segura
Teotologia CELEPAR

Tipo

CPF

CPF

CPF

Este CICAD tem validade até 1210712015.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser conÍirmados üa
I nternet www.fazenda. or.oov.br
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AT-§ rAno {ou DScLAITAÇÁo} §s cArÂcln,{§s tÉ*Ntca

Atesumos (ou declaramos) que a Elnprcsâ Ingrux lndustria e Conrrcis de gmxas §/Â, inscria no C.NPJ

(Mn n' 77.575.330/üü01-30, inscriçâo c*adual rf I030080S-0i, eshbelecida ns (a) Rua

§encgalia,I I I átuba. ColomboffR Fmnrycu * sstç Orsão Pfl)d{tos krivado dc pesoleo, lubríficantec,

reftrcn* ao p,rcgâo n" 5l/2013 Camtrato Cnnfornre DescriçSo Abaixo:

Fone: *t 365&8S80 1 Fs,(: {t i656-}õ341 xv dÊ Novçmbm, I

Portria

ê

1 I 192
Úleo lubriÍicante l Tempss §A§ 30-

API TC

.;

UNI. UNIX §T APITC §AE 30 600 LITÊO§

2 1 274ô4
Ôeo lubrificânte §At ?0W50 -APl

SF I CC -Motockletas
UHI- UNI GT4 API 5T §AE

20w50
2000 LITROS

3 I 195 Óleo lubrificante SAÊ 15W40 - API CF UNI. MULTIMAX APICÊ 15W40 s000 LITRO§

4 1 198 Óleo lubriflcantê SÀ§ 8S1Àr§0 * API §L
U tll- MULTI6 EROL - multiviscoso

5AE 80ri/90 API 6L-5
1§00 LIT§CI§

200 K65 1 27399 Graxra para rolamento UNI. UNILIT BLUE-NGLI 2

UNI-UNIMAX SAE IOW-API CF 80m LITROS6 1 17442 Óleo lubrificante §ÀE w10 - API cr

ffi.;
1000 LITROS7 1 27403

Óteo lubriticante SAE 20w50-APIU /
CC - Vekulor Leves

Ur,ll- PREMIUIú API §J - SAE

20w50

-8"

PnffilnilfrniciPal &Coilcrnbo

.colombo.Pr.gov.br I CF{H ?6'

ls*

L*X*, .:rd;tleríl
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I 1 28083
Óleo lubrificantê §AE 5w30 APTSL

5e m i-§intáticp * Vriculos leves
UNL T§RMULÂ TECH §AE sW}O 1600 LITRO5

9 t 25608 Óleo para comprsrsor AW 150 UNI. HIDRAMAX AW 150 20 LITROS

10 1 9355 ufifi - UNIGEROL 90 API §t-4 1000 LITROSÓleo §Aü g0 ÂPl §1" 4

11 1 27398
Graxa para pino *Veículos leves, m§

dios e pesados
UIII. UiIIGRAX CA NGLI2 100 XG

8m LITRO§t2 1 244 Óleo lubrificante §ÂE W30 - API çD UNI. UNIMAX API CF §AÉ 3O

8000 UTROS14 1 274tn Fluido AW 68 HLP - Veículos pesados UNI HIDRAMAX AW I5O V6 6§

1.5 I 17401 u§r - uNtMATrc D2 - o§xBoN-lr 1000 LITROSFluido AÍF * DEXRO§ ll*tipo A

Atcstsms§ , ainda que os co,nryrurniscm rssusddos pela ernpesa foram curnpridos satr*fâloriamente. nada

r:onstando ffn nossos arquivos que o detebone coÍnerqial ou tesaicâmentc.

NoÍ

Colombo,tr§ d* junho d§ 2014,
deÀlaÔí

APRE

Pnfftun

e çarimho do *missqr

9sa

§eq **.rtrl{,'r: Marca Qde.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 4ü0

De: Prefeito Municipal
Para : Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 09 I 07 12015 .

Prezada Senhora,

Solicito parecer jurídico quanto à regularidade do processo

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico no 2412015, cujo objeto é aquisição
de óleo lubrificante, filtros, pn€us, câmaras de ar e protetores, para manutenção
dos veículos da frota municipal, num valor previsto de R$ 261.581,29 (duzentos
e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos),
em virtude de denúncia apresentada junto ao Tribunal de Contas do Estado do

Paranâ, que segue anexa a este.

Sendo o que se apresentapara o momento.

Atenciosamente,

Cla
cipal

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

ílo

CORRESPONDÊNCIA INTERNA





ü4tVANDERLEIA S. MELO OAB/SP 293,204

ExCELENTísstmo sENHoR DoUToR PREsIDENTE Do ecnÉoto TRIBUNAL

DE coNTAs Do EsTADo oo PanaruÁ

VANDERLE,Á §,[yÁ MÉLO, brosilelro, solteiro,

odvogodo, inscrito no OAB/SP sob o no 293.204, portodoro do RG no

25.350.019-9 SSP/SP e do CPF no 171 .130.9ó8-08, residente e

domiciliqdo o Ruo Mojor Gobriel Botelho, no 5l l, Vilo Sonto Aureliono,

em Sonto Cruz do Rio Pordo/SP, vem, por meio de suo procurodoro

Sro. Dro. Luciono Teixeíro Kobner (procuroçõo onexo), mui

respeitosomenle peronte Vosso Excelêncio oferecer DENÚNCIA

(REPRESENTAçÃO), com futcro no ortígo 1 
.l3, 

§ lo e § 2o do Lei no

8.666193, contro oto do llustre Prefeito do Municipolidode de NOVA

SANTA BÁRBARA/PR, inscrilo no CNPJ sob o no 95.5ó1.080/OO0l-ó0 e

do llustre Pregoeiro responsóvel pelo licitoçôo que tem por objeto

oquisiçôo de óleo lubriÍiconte, flltros, pneus, cômoros de or e

protetores, poro monutençõo dos veículos do froto municipol, em

rozÕo do ilegolidode proticodo pelos outoridodes, pelos Íotos e

motivos odionte expostos:
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VANDERLEIA S. MELO OAB/SP 293,204

O processo licitoÍório referenle oo Edilol de

Pregõo Elelrônico n" 2412015 - Processo Adminislrotivo n" 035/20'15,

endereço elelrônico: www.bll.oro.br - poro liciioçôo obietivondo

oquisiçõo de óleo lubrificonte, filtros, pneus, cômoros de or e

protelores, poro monutenç6o dos veículos do froto municipol, com

doto previsto poro o oberturo dos propostos poro o dio 24106/2015,

com início às 08h00min é restrilivo, pois exige expressomente que os

produtos sejom homologodos pelos indústriqs oulomobilíslicos

nocionois, que hojo opresentoçõo de documenlo de umq dos

seguintes montodoros comprovondo que ulilizo o produlo em suo

Íroto veiculor (Â/IERCEDES BENZ, CHEVROLEI, FIAT, FORD, SCANIA,

VOTKSWAGEM, CATERPILLAR, KOMATSU e MASSEY FERGUNSON) e nõo

cumpre os mondqmenlos do Lei Complementqr 14712014, de 07 de

ogoslo de 2014, concernenle oos benefícios concedidos às

microempresos (lvlE) e êmpresos de pequeno porte (EPP), como

segue oboixo o tronscriçõo de porte do reÍerido edítol:

EDrrAt DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 24l20r5 -

SRP.

Processo Adminislrolivo n." 035/201 5

A PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA
BÁRBARA, Estodo do Poronó, otrovés do
Pregoeiro, designodo pelo Portorio no

015/2015, torno público, poro o
conhecimento dos interessodos, que foró
reolizor licítoçõo no modolÍdode de PREGÃO
EIETRÔN|CO, do tipo MENOR PREÇO, POR
ITEM, destinodo oo recebimento de
propostos objetivondo o REGI§TRO DE PREÇOS
dos itens relocionodos no ANEXO I do editol
poro eventuol oquisiçõo de óleo lubrificonle,
flltros, pneus, cômoros de or e protelores,
poro monutençôo dos veículos do Írotq
rnunicipol, conforme descrito no Anexo I do
editol.
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VANDERLEIA S. MELO OAB/SP 293,204

=TU
o
Ê.o
UJo
o
f-
z.
LlJ

=:)o
oô
o
=oo
<{
o
E
u,l
u-z
oo
J

t(,
ã
s
À
'oo

O procedimento licitotorio obedecerÓ,
integrolmente, o Lei Federol no 10.520, de l7
de julho de 2Q02 e Decrelo 5.450, de 3l de
moio de 2005 e subsidioriomente, o Lei

Federol no 8.666, de 21 de junho de I 993, com
os olleroções posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dos 08h00min
do dio 11106/2015 às 07h59min do dio
2410ô/201s.
ABERIURA DAS PROPOSIAS: dos 08h00min às
09h59min do dio 2410612015.
rNíoo DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREçOS: às
10h00mln do dio 24/06/2415.
IOCAL: www.bll.org.br "Acesso ldenlificodo
no link - liciloções"
Poro todos os referênclos de lempo seró
observodo o horório de Brosíllo (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Editol de
PregÕo Eletrônico poro oquisiçõo de óleo
lubriÍiconle, flltros, pneus, cômoros de or e
protetores, poro monutençõo dos veículos do
Írolo munlclpol, conforme descrilo no Anexo I

do editol.

í...)

7.. Pll ro comprovo c ô_o_.dg gllqlüic oc õo
Íécnico:

o) Comprovoçõo de optidôo do proponente,
medionle opresentoçôo de no mínimo dois
olestodos fornecidos por pessoos jurídicos de
direito público ou privodo, de desempenho
de otividodes pertinentes e compotíveis com
o objeio do presente licitoçõo.
b) Certidõo negotivo dos cqrtórios de
regiúos de fqlênclqs e concordotos.
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VANDERLEIA S. MELO OAB/SP 293.204

expedido pelo cortório disiribuidor do locol
do sede do proponenle, hó menos de ó0
(sessenlo) dios do doto morcodo poro início
do disputo de preços.

oos briÍico
cotodoS. ooÍesenlor homolooocôo
Pe,os rndúslríos outomobilísficos
nocionois. A nôo opÍesenlocõo
imolicoró nq descl sslficocõo do item
coso seio colodo pêlo licitonle.
lndependenlemenle de guoisguer
oulros fotos.

c.l) Eslôo onlecipodomenle oceilos os
segulntes moÍcos de lubriÍiconles: Pelrobros.
lpkongo, móbll e Têxoco por serem de
conheclmenlo públlco e do município e
serem homologodos pelos monlodoros
nocionols de veículos.
c,2) Os pneus deveró ser de linho de
montogem e ser cerlificqdo pelo INMEIRO; Os
produlos devem ser de lo llnho lendo como
referênciq os segulnles robÍlcqnlesi PIRELU,

GOODYEAR, FlRESÍONE.
d) A empreso que color pneus Íoro deslos
moÍcog deveró:
d.1) Comprovor medionie opresenloçõo de
documenio quê o produlo oferlodo lem
cerllficodo do INMETRO;

d.2) Apresentor documento de umq
dos seou nle monlodoros
eomprovondo crug uli[zE o produto
(oÍerlodo) em suo frolo veiculor:
MERCEDES BENZ, CHEVROLET, FIAT,

TORD. SCANIA, VOTKSWAGEN,
CATERPILTAR- KO TSU e MASSEY
FERGUNSON.
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Íemos, porém que qs reskições contidos

nestes itens do Editol convocolório nõo podem prevolecer, devendo

ser modiÍicodos, poro melhor se odequorem o legisloçõo potrio.-

Essos exigêncios sôo ilegois, umo vez que o

Lei 8.óóó193 (aÍl. 27 e seguinles) limilo os documentos exigíveis, nõo

mencionondo esses documentos, pois o lei é restritivo e nõo

exemplificolivo. A §úmulo no l5 do IR,8UNÂL DE CONIAS DO ESIADO

DE SÃo PAIJLO diz que en procedimenlo licitotório, é vedodo o

exigêncÍo de quolguer documenlo gue canfigure cornpromisso de

tercefuo olhelo ô dispufo. Assim, contomos com o entendimenio deslo

entidode no mesmo seniido, no prótico do mois inteiro jusÍiÇo e

observondo que os motivos olegodos em nodo preiudicom o

municipolidode, muiÍo pelo conlrório, pois oumento q oferto e com

certezo hó umo reduçôo dos volores molivodos pelo moior nÚmero

de conconentes.

Exiqir poro o hobllitoçõo somprovocôo de
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oulomobilíslicos nocionois. imollc ndo em desclossificocôo do item

cotodo. e exlgênclo lombém de ooresenlocõo de documento de

umg dos sequinles montodoros comprovondo oue utillzo o produlo

ofertodo em suo frolo velculor (MERCEDES_ BENZ. CHEVROIEL FIAT.

FORD. SCANIA. VOI§IIYAGEM. CATERPILLAR, KOMATSU e MASSEY

FERGUNSON) é o mesmo que exlgir que sejom cerlificodos pelo§

monlaclaraç das vaícu lo(êê slc§ §ôô terceirae alheias oo rartorna

reslringindo o podlcipocõo e conligurondo compromisso de terceiro

olheio o disoulo. ressoltondo oue os llc-jloções possuem coróter inluíÍu

personoe. ou seio. levo em conslderocôo o Be_ssoo do licllonle. Além

dar rnari< írrrandlr lrrl e Ádrn nlclracâa clá r lrrrrr rnanlae

concedendo oriviléolo oos revend dores dos moÍcos nocionois ê nôo

..f,ô'r !rndene'ãruroondv.orh$or! 5r
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se pode olvidor que exlslem oufos tormos de se demonstroÍ o

quolidode do produlo ê essos exlqêncios mençionqdqs íesfrinqem o

porticioocôo de outros §os licilonles. devendo o
Munlcipolldode openos elencor um rol o líÍulo exemplilicotivo e nôo

toxolivo.

Assim, conlo com o entendimento deslo

enlidode no mesmo sentido, no prótico dq mois inteiro lusiiço e

observondo que os motivos olegodos em nodo prejudicom o

municipolidode, muito pelo contrório, pois oumento o oferlo e com

certezo hó umo reduçõo dos volores motivodos pelo moior número

de conconentes.

Além do mois, essos exigêncios sõo

descobidos e nõo lêm quolquer fundomenio lécnico, sendo mero

privilégio concedido oos revendedores dos morcos nocionois.

Porlonlo, o editol ocobo por restringir o porticipoçõo de outros

empresos liciionÍes, excluindo-os prévio e sumoriomenle do licitoçõo,

ferindo o isonomio exigido no Corlo Moior, o que é inodmissÍvel,

notodomenle quondo se lroto do Administroçoo Público.

Dionte de lonlos ilegolidodes, e mois grove

oindo noto-se o nõo opiicoçôo do Lei 147 /2014 concernente oos

benefícios concedidos às microempresos (ME) e empresos de
pequeno porte (EPP), publicodo em 07 de ogoslo de20l4. o sober:

LEI COMPLEMENTAR NO 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2.014

AlleÍo o Leí Complemenlor no 123, de
14 de dezembro de 2006, e os Leis nos
5.889. de I de iunho de I 973, I 1 .l 0l . de
I de fevereiro de 2005. 9.099. de 2ó de
seÍembro de 1995, IL598, de 3 de
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a

^.

dezembro de 2007, 8.934, de l8 de
novembro de 1994, 10.40ó, de l0 de
joneiro de 2A02, e 8.666, de 2l de junho
de 1993; e dó outrqs Providêncios.

(...)

"CAPíTULO V

DO ACESSO AOS MERCADOS

§eçõo I

Dos Aqulslções PÚbllcos"

(,..)

"4r.Í-."47. Nos controtoções publicos do
odminislroçÕo direto e indireto, outÓrquico e
fundocionol. federol, estoduol e municipol,
deveró ser concedido trotomento diferenciodo e
simplificodo poro os microempresos e empresos
de pequeno porte objetivondo o promoçÕo do
desenvoÍvimento econômico e sociol no ombito
municipol e regionol, o omplioçóo do eficiêncio
dos políticos públicos e o incentivo à inovoçõo
tecnológico.

Porógrofo unico. No que diz respeilo os
compros públicos, enquonto nõo sobrevier
legisloçÕo esloduol, municipol ou regulomento
especÍfico de codo órgôo mois fovoróvel à
microempreso e ernpreso de pequeno porte,
oplico-se o legisloçÕo federol." (NR)

"4d. 48. Porg _o cumorlmenlg dgsllsposto rLq

ott. 47 deslo lel Complemenlor o odmlnisjroçõo
públlco:

l-_deyeró reo,lizor _proces_§o licítqtorio
deslinodo_ eÉclusivomente à porticiooçôo d§.
microempJesos e .emBresos de peoueno
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ll - poderó, em reloçõo oos processos
liciioiórios desiinodos à oquisiçõo de obros e
serviços, exigir dos licitonles o subcontroioÇôo de
microempreso ou empreso de pequeno porle:

lll - deveró estobe lecer. em certomes
nôrô ôa s ir-Ãn clc hc c r{a nrrlr rrozn rlivi<í

nl
b

microemoresos e empresos de pequeno
gorte.

§ l" {Revogodo).

§.3j -Os benefícios referidos no copul desle
orligo poderôo, lustificodomente, estobelecer o
prioridode de conkofoçõo poro os
micÍoempresos e empresos de pequeno porie
sediodos locol ou regionolmente, oié o limite de
l0% Ídez por cento) do melhor preço vólido."
(NR)

"Ari. 49

I - (Revogodo),

lV- o licitoçôo for dispensóvel ou inexigÍvel.
nos termos dos orts. 24 e 25 do Lei ne 8.óóó, de 2l
de junho de 1993, excetuondo-se os dispensos
trotodos pelos incisos Ie ll do or1.24 do mesmo
Lei, nos quois o compro deveró ser Íeilo
preferenciolmente de microempíesos e empresos
de pequeno porie, oplicondo-se o disposto no
inciso I do ort.48." (NR)

etr.r eindeí€râm.ro§,rór o.tÉD aro br

,16

oorte nos ilens de conlrolocõo cujo volor seio
de ote R$ 80.000.00 íoitento mil reois):

(...)
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Estes disposilivos do lei lêm oue ser

obedecidos pelos ooentes públicos e reÍelido edilol devg ser

modiÍlcodo, devendo SER EXC US VO odÍo mlcroemoresos e

empÍesos de pequeno porle, ou seio, poro conlrotocões de oté RS

80.000.00 (gllenlo mll reols). de ocordo com o Lei Complemenlor n"

14712014. Art.48. inciso I OU lnclulr COTA EXCLUSIVA DE ATÉ 25% poro

mlcroemoresos e emoresos de equeno oorle de ocordo com o
Art.48. lnclso lll. sendo ossim. deve ser respeilodo o referido lC 147 /14

em seus incisos. oortonlo. con lui-se que é imperotivo o suo

oplicocõo legol.

Os referidos benefícios desto Lei sõo de

observôncio obrigotório por todos os entidodes odministrolivos que

promoverem licitoções. A fruiçoo dos benefícios por porte dos ME(s) e

dos EPP(s) nõo se subordino o olgumo decisõo discriminotório do
Adminislroçôo Público. Trofo-se de determinoçõo legol imperotivo,

derivodo do exercício pelo Uniõo de suo competêncio legisloÍivo

e nen !ú.(Êí.lealo6àdv oobre,0r, b.

lí9

Oro. o Lei Complemenlor | 47 /201 4 é cloro oo

dispor, conforme preceiluo o ortigo 48 inciso le lll, que o
odministroÇõo público deveró reolizor orocesso licitotório destinodo

exclusivomenle Ô oorlicipocÔo de microempresos e emoresos de

oequeno oorte nos itens de conlroloçôo cuio volor seio de oÍé R$

80.000.00 íoitenlo mil reoisl ou tombém deveró estobelecer, em

cerlomes ooro owisicôo de bens de noturezo dlvisível, coto de oté

257o Ívinte e cinco oor cenlo) do obieto ooro o controtoçôo de

microemoresos e emoresos de pequeno porte.
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privoiivo poro editor normqs gerois sobre licitoÇôo (CFl88, orligo 22,

inciso XXXVI).

Sendo ossim, é imperolivo que referido ediiol

deve ser moditicodo incluindo coto exclusivo de oté 25% do objeto

poro microempresos e empÍesos de pequeno porte ou ser exclusivo

poro os controtoções cu.io volor sejo de oté R$ 80.000,00 (oilento mil

reois) sob peno de configuroçôo de nulidode do decisõo

denegolório.

Ante o exposto, por enlender ilegol o

restriçõo contido no Edltol de Pregão Elelrônlco n'24/2015 - Processo

Adúinislrotivo n' 035/20'15 endereço eletrônico: wyy-b)1,oIg-U. do

Municipolidode de NOVA SANÍA BÁRBARA/PR, inscrito no CNPJ sob o

n" 95.5ó1.080/0001-ó0. vem o recorrenie, lempeslivomente, oferecer

o presente DENÚNCIA {Represenloçôo) poro que este Tribunol lome

os medidos legois pertinentes, jó que possui competêncio poro tol.

"Tribunol de Contos do Uniôo tem

compelêncio poro fiscolizor procedlmentos

de liciloçôo, delerminor suspensôo coulelor

(ortlgos 40 e I l3o, § lo e 20 do lei no 8.óó6193),

exominor editols de licitoçõo publicodos e,

nos lermos do ortlgo 276 do seu Regimento

lnlerno, possui legilimidode poÍo o

expedlçôo de medidos coutelores poro

prevenir lesôo oo erório e goronlir efelividode

450
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Nesse sentido lemos Jurisprudêncio do STF:
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de suos declsões."(MS no 24.51A, Plenório, rel.

Min. Ellen Grqcie, DJ de 27.08.2004)

(...)

Hó Jurisprudêncio do STF que condiz com

nosso entendimento:

(...)persegue o Adminlstroçõo no

procedimenlo llcilotório o solisfoçõo do

inleresse público, medionte q escolho do

proposto mois vonlojoso, mos sem delxor de

lodo o necessórlo morolidode e o

indispensóvel osseguromento do iguoldode

enlre os porliclpontes, premissos de

ossenlqdo constllucionol. nolodomente no

orl.37, copul e lnclso XXl. do Corlo Mogno.

(...XRMS n'23.714/DF, lo T., rel. Min.Sepúlvedo

Perlence. J. em 05.09.2000)

(...)

Cobe oqui fozer o tronscriçÕo do ortigo 37,

copul e inciso XXI do Constiluiçõo Federol:

Art.37- Administroçõo público direlo e
indirelq de quolquer dos Poderes do Uniõo,

dos Eslodos, do Dislrllo Federol e dos

Munlcípios obedeceró oos princípios de

legolidode, Impessoolidode, morolldode,
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publicldodê e eficiêncío e, lombém, oo

seguinle:

XXI- ressolvqdos os cosos especificodos no

leglsloçõo, os obros, serviços, compros e

ollenoções serõo conlrolodos medionle

pÍocesso de liciloçõo públlco que ossegure

iguoldode de condições o todos os

concorrenles, com clóusulos que

estobeleçom obrigoções de pogomenlo,

monlidos os condlções efetivos do proposto,

nos lermos do lei, o quol somenle permiliró os

exigênclos de quollficoçôo lécnico e
econômico indlspensóveis à goronlio do

cumprlmenlo dos obÍigoções;

Exigêncios de quolificoçôo técnico e
ecenômico sôo legois quondo Íol condiçôo de exclusividode for

indispensóvel, porém o obieÍo em ielo nodo iem de exclusivo, pois

quolquer pneu com Cerlificoçõo do INMETRO e dentro dos normos

lécnicos do ABNT cumpre plenomenle seus Íins, nôo podendo dizer o

qgenle público que lois produtos possuem corocteríslicos exclusivos e

que suo fobricoçõo lem quer ser exclusivomente nocionol. Dizer isto

é olé divergente, pois os moiores montodoros inslolodos no Brosil sôo

multinocionois; os moiores fóbricqs de pneus sõo multinocionois, que

em nodo lem de exclusividode nocionol.

(...)
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Poro Morçol Justen Filho o isonomio significo,

de .modo gerol, o livre ocesso de lodo e quolquer interessodo Ô

dispulo pelo conirotoçôo com o AdministroçÔo. Sob esse Ôngulo, o

isonomio significo o direito de codo porliculor de porticipor .no

dispulo pelo conlrotoçõo odminislroÍivo, configurondo-se o

involidode de resirições obusivos, desnecessórios ou injuslificodos.

Troto-se, enlõo, do isonomio como tutelo oos inÍeresses individuois de

codo sujeito porticulor potenciolmente interessodo em ser conlrotodo

pelo Administroçôo. A isonomio tombém se conÍiguro corno umo

monifestoçõo diretomenle relocionodo com o inieresse colelivo. A

omplioçôo do disputo signiÍico o multiplicoçôo de oferio e o eÍelivo

compeliçôo entre os ogentes econômicos. Como decorrêncio do

dispulo, produz-se o reduçÕo dos preços e o elevoçôo do

quonlidode dos ofertos, o que se troduz em coniroloções mois

vontojosos poro o AdministroÇõo.

Sob esse prismo, o isonomio reflele o

proleçôo oos interesses coleÍivos. Todo e quolquer inlegronle do

comunidode, mesmo que nôo potenciolmente em condiçôes de

porticipor de umo licitoçõo, Íem interesse no omplioçõo do disputo,

no eliminoçõo de exigêncios obusivos ou desnecessórios. Assim se

posso porque o omplioçôo do universo de licilontes propicio o

reduçõo dos goslos públicos.

A AdminisÍroçôo necessilo conlrotor lerceiros

poro reolizor seus fins, logo, deve escolher o conlrqtonle e o

proposlo. Sendo ossim, sob esse ôngulo, o diferencioçôo e o

trolomento discricionório sõo insuprimíveis, porém, nõo se odmiÍe o

discriminoçõo orbitrorio, produto de preferêncios pessoois e subjetivos

do ocuponte do corgo público. A licitoçôo consiste em um
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instrumento jurídico poro ofostor o orbitroriedode no seleçõo do

controtonte.

Ar Sxioêacigg conÍídos nesse edilol Íêm se

Íorngdo cos.Íu.{.neiros gJnüe-os e!!es slo AdminisÍrscõo PÚblico. no gue

se reÍerq o esle objef.o oujeJo. o oquisi§;ô.o de p0egs-e correlolos

odoÍondo Íois órgôqs CissrÍnrínocõo ofensívo Ce. .vqlolg§

consÍilucionois e leggis e Ígln:bém ímpondo reqgísiÍos

desnroporcionodos com neçessldsdes do fufuro conÍLoloç!ão do

objelo em Íelo. Sendo, srssim. so opít'cor o Jrormo. o ogenÍe devE

openos vgrificgr o oresenco dos prgssuposÍos preyÍsÍog Oeslo. nõo

sen4o gda0íÍido inovocõo Jrroveniçnle de juízo pessgsí e

conveníêncis- e gpoÉunidode_do ooenfe.

Morçol oindo diz gue é vedodo oo

odministrodor superpor um interesse porticulor (proprio ou de lerceiro)

oo interesse coletivo. Dionte de conflito de interesses, o odminislrodor

deve sempre ogir com leoldode poro com o interesse coletÍvo. A

morolidode e o probidode ocorretom impossibilidode de vontogens

pessoois serem exÍroídos pelo odministrodor. Por iguol, estõo proibidos

vontogens ou prejuízos decorrentes de preferêncios pessoois dos

titulores de funções públicos. Mesmo que nõo retirem, direto ou

indiretomente, quolquer benefício, os odministrodores proticom oÍos

invólidos quondo interferem no destino do licitoçôo poro beneficior

ou prejudicor concorrente.
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Assim, submete à consideroçõo de Vosso

Excelêncio os fotos ocimo orticulodos requerendo o instouroçõo do

competente representoçõo, e consequentemente do competenle

procedimento poro opuror os fotos que, como expostos, se

comprovodos, constituem, nõo só otos contrórios e otentqtórios oos

princípios do AdministroçÕo Público, como tombém à Lei de

Licitoções e Controtos Administrotivos, gorontindo ossim, o princÍpio

do iguoldode constitucionolmente estobelecido e fozendo voler os

dispositivos legois conlldos no Lei Federol no 8.óóól93.

E por fim, requer, nos termos do ortigo 5o,

inciso XXXlll, do Constituiçõo Federol do Brosil, gue os decisões

lomodos relotivos oo presenle pedido sejom informodos diretomente

o denuncionte no e-moil vonderleiome/o@odv.oobso.org.br .

Nesses termos,

pede deferimenlo

Sonto Cruz do RÍo Pordo/S?,22 de junho de

201 5.

VANDER[EIA
OAB/SP n'293.204
p/procuroçõo LUCIANA TEIXEIRA KOBNER
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: p1qrsbÍ@ada.cam.!1 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Depto. Juridico

Destino: Prefeito Municipal

PARECER JURÍDICO:

Remetidos os autos para esta Assessoria

JurÍdica, a Íim de se analisar o pregáo Eletrônico n.o 03512015, cujo

objeto é a "aquisiçáo de óleo lubrificante, filtros, pneus, câmaras de ar e

protetores, para manutençáo dos veÍculos da frota municipal",

resolvemos reanalisar o contido no anexo 03 do edital convocatório, a

fim de veriÍicar a regularidade material no tocante ao item 7

comprovação de qualiÍicaçáo técnica, evitando-se assim, possível

gravame ao interesse público, tendo-se em vista vício em relação

disposto no edital, passo a tecer os seguintes comentários.

Observa-se que o processo foi iniciado

dentro dos procedimentos legais previstos, com cumprimento das

exigências fixadas pela Lei n" 8.666/93, inclusive quanto a indicaçáo

dos recursos orçamentários pelo setor competente, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado causa.

O processo passou pelo jurídico para

análise da modalidade licitatória e diante da informaçáo de que o

processo se destinava "aquisiçáo de óleo lubrificante, filtros, pneus,

câmaras de ar e protetores, para manutençáo dos veículos da frota

municipal", utilizando de recursos do Governo Federal e sempre para

garantir maior competitividade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientaçáo do Tribunal de Contas da Uniáo e do Estado

do Paraná, houve a elaboraçáo do edital convocatório, seguindo a

modalidade sugerida por esse departamento jurídico de pregáo

eletrônico.

O edital foi devidamente publicado junto

ao órgão oficial do Município, Diário Oficial do Estado do Paraná e no

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paranâ

456

1s6





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
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diário Oficial da União tendo em vista tratar-se de recurso federal,

conforme consta do processo, cumprindo-se desta forma o que

determina art 2L da Lei n" 8.666193, aguardou-se o prazo legal de no

mínimo 08 (oito) dias para disputa no sistema eletrônico marcado para

24dejunho de 2.O15.

Assentadas tais considerações, fatos e atos

procedimentais, cumpre-me tecer algumas observações referentes à

anulação do certame licitatório.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que o

procedimento licitatório se realíza mediante uma série de atos

administrativos, pelos quais a entidade contratar analisa as propostas

efetuadas pelos que pretendem ser contratados e escolhe, dentre elas, a

mais vantajosa para os cofres publicos. Em razâo disso, essa serie de

atos administrativos sofre um controle por parte do poder publico.

Esse controle que administraçáo exerce sobre

seus atos caracteriza o principio administrativo da autotutela

administrativa. Esse principio foi firmado legalmente por duas súmulas:

súmula 3,46 - A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS
PROPRIOS ATOS.

súmula 473 - A ADMINISTRAÇÃO PODE
ANULAR SEUS PROPRIOS ATOS, QUANDO
EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM
ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM
DIREITOS; OU REVOGA-LOS, POR MOTIVO DE
CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE,
RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E
RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A
APRECIAÇÃO JUDICIAL.

Com a ediçáo dessas sumulas foi estabelecido

que a Administraçáo Pública poderá revogar, por interesse publico, ou

anular, em caso de ilegalidade dos seus atos. Acerca da referida

anulação assim dispõe o artigo 49 daLei 8.666193.

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: omnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
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Art. 49. A autoridade competente para a
aprovaçáo do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razóes de interesse
publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e

suÍiciente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de oÍicio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

§ 1' A anulaçáo do procedimento licitatório por
motivo de ilegalidade não gera obrigaçáo de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 desta Lei.

§ 2" A nulidade do procedimento licitatório
induz à do contrato, ressalvado o disposto no
parágrafo unico do art. 59 desta Lei.

§ 3" No caso de desfazimento do processo
licitatório, fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

§ 4" O disposto neste artigo e seus parágrafos
aplica-se aos atos do procedimento de dispensa
e de inexigibilidade de licitaçáo.

autoridade

ilegalidade

Como prevê o artigo acima mencionado, a

publica deverá anular o procedimento licitatório por

No caso em tela: a administraçáo publica, no

intuito de garantir a qualidade dos produtos a serem adquiridos,

acabou por ferir a norma contida no artigo 3" da Lei 8.666193.

Desta feita, o ato administrativo quando

realizado em discordância com o preceito legal é viciado, defeituoso,

devendo assim ser anulado. Neste caso não há margem para a
administração deliberar sobre o atendimento ao interesse publico: a

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
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mera quebra de premissa da lei ocasiona o vicio, sendo possível a

anulação.

Por tudo que já foi exposto resta claro, que a

administraçáo publica náo pode se desvencilhar dos princípios que

regem a sua atuação, principalmente no campo das contrataÇões

públicas onde se deve buscar sempre o interesse coletivo, em obediência

aos princípios contidos no artigo 37 da Carta Magna e no artigo 3" da

Lei 8.666/93, devendo portanto anular o procedimento licitatório com

amparo no artigo 49 da Lei 8.666193, ante a existência de vicio

insanável.

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 10 de julho 2.015.

Pereira
8.857
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Ref. Pregão Dletrônico N" 24/2075

O Prekito Municipal de Noua Santa Bdrbara, no uso de

suas atribuições legaís, uem pela presente determinar a anulação do

Procedímento Licitatório, na modalidade Pregão Dletrônico n.' 024/2015, que

objetiua a Aquisiçõ.o de óleo lubrificante, filtros, pnetts, cãmaras de ar e

protetores, para manutenção da frota municipal, nos termos da legislaçã.o em

uigor e do poder de autotutela que está. sujeita a Administração, no artigo 49

da Lei n.o 8.666/ 93.

Tendo por fundamento uícios contidos no edital

conuocatôrio que afronta o disposto no artigo 3" da lei 8.666/ 93 e uisando

euitar transtornos e dúuidas quanto à regularidade do certame, determino a

anulação do procedimento, o qual deuerá. ser refeito oporhtnamente.

Cumpra-se na forma da legislaçdo em uigor, publique-se

para conhecimento, comunique-se os empresas participantes a presente

decisão.

Noua Santa Bdrbara, 10 de Julho de 2.015.

lérto

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, Paraná -
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02 der abril de 2013.

Poder

Executivo

Recebimento dos envelopes: Até dia2410712015
horas.

13:30

Aos 10 (dez) dias do mês de julho (07) do ano de
dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir
Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçÕes
legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão
Eletrônico n.o 2612015, destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de medicamentos e materiais de

enfermagem, para suprir as necessidades da Secretária

Municipal de Saúde, a favor das empresas que

apresentaram menores propostas, sendo elas: ALTERMED
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ no

00.802.002/0001-02, num valor de R§ 2.547,33 (dois mil,

quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos),
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
EPP, CNPJ n" 04.217.590/0001-60, num valor de R$

3.687,50 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e

cinquenta centavos), ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR
EIRELI - ME, CNPJ n' 07.118.503/0001-05, num valor de

R$ í.7/t4,00 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais),

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA - EPP, CNPJ n" 07.626.776/0001-60, num valor de
RS 2.655,13 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e

treze centavos), EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ

n" 1 1 .674.540 10001-77 , num valor de R$ 5.179,00 (cinco mil,

cento e setenta e nove reais), MEDICINALI PRODUTOS

PARA SAUDE EIRELI - ME, CNPJ n" 20.918.668/0001-20,

num valor de R$ 1.579,20 (um mil, quinhentos e setenta e

nove reais e vinte centavos), PONTAMED FARMACEUTICA
LTDA, CNPJ n" 02.816.696/0001-54, num valor de R$

1.928,08 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e oito

centavos), para que a adjudicação nele procedida produza

seus jurÍdicos e legais efeitos.
Dar ciência aos interessados, observados as

prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇAO

-

PREGAO PRESENCIAL N" 30/20í5

Objeto: Contratação de empresa para prestação de
seruiços médico hospitalares e exames especializados.

lnicio do Pregão: Dia24107120í5 às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 333.096,00 (trezentos e trinta e três mil
e noventa e seis reais).

@: poderão ser obtidas em
horário de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo Íone: 43-3266-8100, ou por Email:
licitacao@nsb.pr.qov.br. Site www.nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1010712015.

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015
H

Aos 10 (dez) dias do mês de julho (07) do ano de
dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir
Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições
legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão
Presencial n.o 2212015, destinado a contratação de

empresa para prestação de serviços de colela, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos da saúde, a favor
da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: BIO
RESIDUOS TRANSPORTES LTDA . EPP, CNPJ n"
08.680.158/0001-61, no valor de R$ 12.240,00 (doze mil,

duzentos e quarenta reais), para que a adjudicação nele
procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as
prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

ANULACÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Ref. Pregão EletrÔnico N" 24/2015

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, no
uso de suas atribuições legais, vem pela presente

determinar a anulação do Procedimento Licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico n.o 024/2015, que objetiva a
Aquisiçáo de óleo lubrificante, filtros, pneus, câmaras de ar e
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Digital - Nova Santa BárbaÍa Preíeitura Municipal:
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protetores, para manutenção da fiota municipal, nos termos
da legislaçáo em vigor e do poder de autotutela que está
sujeita a Administração, no aftigo 49 da Lei n.o 8.66683.

Tendo por fundamento vlcios contidos no edital
convocatório que afronta o dlsposÍo no artigo 30 da lei
8.666/93 e visando evitar transtomos e dúvidas quanto à
regulaidade do ceftame, determino a anulaçáo do
procedimento, o qual deverá ser refeito oportunamente.

Cumpra-se na forma da legislação em vigor,
publiq ue-se para conheci me nto, com u nique-se as ernpresas
paúicipantes a presente decisão.

Nova Santa \árbara, 10 de Julho de 2.015.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE DIÃRIAS
.'. ; J No 4361/201 5

O PreÍeito do tr/unicípio de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal no
76612015 e 77112015. bem como lnstruções Normativas do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE
DÉRIA(S), como segue:

Afastamento:
Quantidade
de Diárias:
Valor (Rg):

Destino:
0bjetivo da
Viagem:

Data do
Pagamento:
No Ato

1/2 (Meia)

R$ 100,00 (Cem Reais)
Curitiba

Levar as funcionárias Aline Campos Gonçalves
Almeida, Tamires Diogo lto, Dania Del Carmem
Del Valle Caballero para o lV Encontro Estadual
da Rede Mãe Paranaense em Curitiba /PR

08107t2015

4363/20í5
Administrativo:

Gabinete do PreÍeito, Nova Santa Bárbara, 08 de julho de 20í5

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO No 4364/20í5

O PreÍeito do Município de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal no
76612015 e 77112015, bem como Instruções Normalivas do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE
DIARIA(S), como segue:

Data do Pagamento:
No Ato Administrativo:

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Departament.
Dia(s)de AÍastamento:
Quantidade de Diárias:
Valor (R$):

Destino:
Objetivo da Viagem:

Darcy Moreira Branco
Motorista
Saúde

20 (Vinte)

:11::f' 
(seiscentos)

Para despesas com alimentação,
haja vista que as viagens são
realizadas fora do municÍpio
levando os pacientes para
consultas especializadas. De
acordo com o relatório datado em
1 3t0 4t201 5 à 21 1061201 5

0 s/07/1 5

4361/20í5

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Departamento
Dia(s) de Afastamento:
Quantidade de Diárias:
Valor (R$):

Destino:
0bjetivo da Viagem:

Data do Pagamento:
No Ato Administrativo:

Edézio Rodrigues de Proença
Motorista
Saúde

20 (vinte)

R$600,00 (Seiscentos Reais)

Para despesas com alimentação,
haja vista que as viagens são
realizadas fora do municipio
levando os pacientes para
consultas especializadas. De
acordo com o relatório datado em
01/06/201 5 à 03/07/2015

08/07/201 5

436412015

Gabinete do PreÍeito, Nova Santa Bárbara,08 de julho de 20'15.

CI-AUDEMIR VALÉRIO
Frefeito Municipal

CONCESSÃO DE DIÁR.AS
ATO N"4363/2015

O Prefeito do l'4uricípio de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná, usando das atribuiçÕes que lhe são
conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal no

76612015 e 77112015, 5cm como lnstruçôes Normativas do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE
DlÁRlA(S), como sctuc:

Gabinete do Prefeito, Nova Santa Bárbara, 08 de julho de 201 5

CLAUDEMIR VALÉRO
Prefeito Municipa!

CONCESSAO DE DIÁRIAS
ATO No 4365/2015

O Prefeito do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná, usando das atribuiçoes que lhe são
conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal no
76612015 e 77112015, bem como lnstruçÕes Normativas do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE
DIARIA(S), como segue:

Servidor:
Cargo:
Secretaria/De
paÉamento:

Dia(s) de

Lenila lrcente da Costa
Motor'
Saúdc

7 Meio

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Departamento
Dia(s) de Afastamento:

Rogério Batista dos Santos
Motorista
Saúde

Diário i i :ial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Itua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br
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CHEK LIST

MODALTDADE: pneOÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

g{er-ernôrurco ( ) PRESENcTAL

N" ?\ t 2,^,15

r\

N" ESPECTFTCAÇAO DOC OBS
1 Capa do processo bK
2 Ofício da secretaria solicitando o
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ro l(
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) oK
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer)
o Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura VK
I Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria

nomeaÇão da Comissão de Pregão
OK

I Resumo do Edital OK
10 Parecer Juríd ico (Ed ital) OK
11 Edital completo 'ol(
12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ JornalA Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

OK

13 Publicação Mural de Licitação (TCE) ( K
14 Documentos de Credenciamento
15 Propostas de PreÇo (
16 Documentos de habilitação OK
17 Ata de abertura e julgamento OK
18 Proposta final das empresas vencedoras
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicLlAçêg) OK
20 Parecer Juríd ico (J ulgamento) d< Ail ot^*fv>
21 Licitação ao Prefeito (Homologação)
22 Homologacão do Prefeito
23 Publicação da Homologação (JornalA Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
24 Ata de Registro de Preços
25 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

Reqional/ Diário Oficial do Município)
26 Se houver aditivo

26.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
27 Se o aditivo for de preço:

27.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de delqçêg)
27.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
28 Termo aditivo
29 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/

Diário Oficial do Município)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE ENCERRAMENTo DE pRocESSo Lrcrrlróruo
pnrcÃo u,BrnôNICo N" 24t2ots

Aos l5 dias do mês de julho de 201 5, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 2412015, registrado em 09/0612015,
divididos em 02 (dois) volumes, que tem como primeira folha a capa do processo
e as folhas seguintes numeradas do no 001 ao no 465, que coÍresponde a este
termo.

Responsável pelo Setor de Lici

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