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08 . CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO glgfRÔrutCO No 46/2015 - Carta-Proposta de Fornecimento

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que
se fizerem necessárias.

TDENTTFTCAçÃO DO GONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e TNSCR|ÇÃO eSrROUnl

1

2.
2.1

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGENCIA e No DA CONTA BANCARIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

coNDrçÔEs GERATS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESE VTANTE LEGAL DA EMPRESA)

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

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.





PREFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA 065
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico n" 4612015 - SRP

ANEXO 09 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser ME ou

EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante

32

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.rrsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL ,
066NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Pregão Eletrônico no 46120í5 - SRP

ANEXO í0 - Ficha Técnica Descritiva do Objeto

{

Número do edital

Orgão comprador:

Especificação:

Marca:

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital)

Preço inicial (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatorio (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece aÉigo 30 da
Lei Gomplementar í23, de 14 de dezembro de 2006.

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)I
Data

aaJJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paranâ- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

I

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
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NOVA SANTA BARBARA 06?
ESTADo oo paRaNÁ
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADo Do PARANA

PORTARIA no 015/2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANA, O ST

CLAUDEMIR vRuÉRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

AÊ. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros:

- Pregoeiro: Fábio Henrique Gomes - CI/RG no 10.407.423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Morgado - CVRG no 8.023.240-3-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Luditk - CI/RG no 9.144.227-2-SSP/PR;

. Suplente: l*lônica Maria Proença - CIiRG no 10,450.207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CIiRG no 9.170.714-a-SSP/PR;

- Suplenter Zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-B-SSP/PR.

AÊ. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Novô Santa de de 2015

pal

,/

Rua Walíredo Bittencourt dê Morass, 222, C€ntro . Nova Santa Bárbara - PR - t)l - 86.250-000
a (43) 3266-8100 - g . E-mail: pmnsb@nsb.pÍ.oov DÍ - Site: www,nEb.oÍ,o9,!.!Í

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício Página 1 de I

68
lmprimir Recibo

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

Data de envio: 26/08120L514:07:23
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 3625016
Data prevista de publicaçãot 27/OB|2A75
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

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

,808

o
z

A 
'1,

Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

Matérias
Tamanho

(cm) Valoruencra Arquivo(s) MD5

339b25a9fde02937
e5fbc6db72afa 143

6,00I pregão 46 2015 para publicação diario
8355857

nião. rtf

6,OO
R$

1Í,2,22da matéria

6,OO
R$

182,22TOTAL DO OFICIO

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idoÊ3 6250 I 6 26108120ts





2d08t2015 Mural de LicitaçÕes Municipais

TCEPR
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Voltar

Detalhes processo licitatório

CPF| 427 LsÍ-29S8 ( Loqout)

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Editar Excluir

Entidade Executora

Ano* 2015

No licitaSo/dispensa/inexigibilidade* 46

Modalidade+

Número edital/processo*

Pregão

065/2015

Descrição Resumida do Objeto* Registro de preços para eventual aquisição de um caminhão, acoplado com coletor

e compactador de lixo

Forma de Awlição

Dotação Orçamenüâria*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançmento do Editâl

Dab da Abertura das Propostas

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Menor Preço

0s001 175 12018 120174490520000

260.000,00

Data Registro

Data Registro

2610812015
L-

Data Cancelamento

ç-

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/M unicipal/AM UDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1





Nova Santa Bárbara - PR, 26 de Agosto de 2015 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: 58212015 -l2l -
0?0

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
um caminhão, acoplado com coletor e compactador de
lixo.

Tipo Menor preço, por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2810812015 às 08h59min do dia 14l0gl2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das O9hOOmin às
09h59min do dia 1410912015.

rNicro DA sESSÃo DE DrspurA DE pREços: às
10h00min do dia 1410912015, por meio de Sistema de
Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, www.bll.org.br "Acesso ldentificado no link
- licitações".

Preço Máximo: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil
reais).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em
horário de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,
pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail:
licitacao@nsb. pr. gov.br

Nova Santa Bárbara, 2610812015.

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

Não há publicaçÕes para a presente data.

Náo há publicações para a presente data.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cid@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

Doournento assinado por Cêrtificado Digilal - Nova Santa
BárbaÍa
SERASA-

60-Ác





28 5a leira | 2l I Agol2015 - Ediçáo n0 9524
DiirioQplglllnuranri

Coma..lo, lndúslrln . Servtco. 0?1

I Marechal Côndido Rondon

ltnrcÍrto oo vlnncnal cÂnotoo noxoox - pauxÁ
Avrso DE LrcrrAÇÃo

Modrlidadc: Pregâo Prcsencial n' 102/2015
'fipo: Menor preço
Regime dc Comprs: Menor pÍeço, por úem
Objcto: Aquisição de gêneros alimenticios e material de limpeza para os
Centros dc Convivência da Terceira ldade.
Ab!rlurr: O recebimento e abeíura dos envelopes oco[erão em sessão pública
às 09:00 hores no dir ll dc sctcmbro dc 2015, no Paço Municipal Arlindo
Alberto Lamb, sito à rua Espirito Santo, n'777, çentro, Muechal Cândido
Rondon -PR.
Editel: O Eiital estani disponivel aos interessados m Prefeitura Municipal de
Marechal Cândrdo Rondon, situada à Ru Espirito Santo, n'777, centro, em
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de
expediente, das 08h00min às tlh45min. e das l3hl5min. às l7h00min. Fone:
(45) 3284-8821 ou 1284-8865 ou atraves do site: ww.mcr.pr.gov.br lirrk:
Portal de Serviços On Line; Fornecedor; Consulta de Licitações. Publrque-se.
Marechal Cândido Rondon-PR, em 25 de âgosto dc 2015. (a.a.) Moacir Luiz
Frehlich - Pre fe ito

R$ 120,00 -7t935/20,t5

MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÁO

Modalidadc: Pregào Prcsencial n' 103/2015
Tipo: Menor preço
Regimc dc Comprr: Mcnor preço, por item
Objcto: Aquisiçâo de veiculo uliliuirio pick-up novo para a Secretüia de Saúde.
Abcrtura: O recebrmcnto e abertura dos envelopes ocorerão em sessão pública
às 14:00 horrs no dir ll dc sctcmbro de 2015, no Paço Municipal Arlindo
Alb€Íto Lamb, sito à rua Espírito Santo, no 777, centro, Mrechal Cândido
Rondon -PR.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de

Marechal Cândido RondoÍL situada à Rua Espirito Santo, n'777, centro, em
Marechal Cândido RondoÍL Estado do Pami, durante o horiírio normal de
expediente, dõ 0th00min. às llh45min. e das l3hl5min. às l7h00min. Fone:
(45) 32E4-E821 ou 3284-8865 ou através rjo site: 1y1y:4.sr§tJtggy.bl link:
Portal de Serviços On Line, Fornecedor; Comulta de Licitações. Publique-se.
Marechal Cândido Rondon-PR, em 25 de agosto de 2015. (a.a.) Moacir Luiz
Froehlich - Prefeito

R$ 120,00 -7193612015

I Morretes

PROCEDIMENTO LICITATóRIO N" 4412015 PREGÃO PRESENCIAL
N" 29/2015 AVISO DE LICITAçÃO A Equipe de Apoio e o Pregoeiro do
Municipio de Morretes torna público que fará realizar às 1ohrs do dia 09
de Setembro de 2015, na PreÍeitura Municipal de Morretes, sito a Praça
Rocha Pombo, n.o '10, Centro, Morretes, Paraná. PREGAO
PRESENCLqL, tipo menor preço Global do Lote Único, que tem por
objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
limpeza, manutençâo e conservaçáo de ruas e logradouros públicos,
com fornecimento de equipamentos e ferramentas, pelo periodo de 12
(doze) meses a serem executados manualmente no municÍpio de
Morretes, conforme descrição no Anexo I que faz parte integrante do
Edital. Valor Máximo Estimado: R$ 699.825,36 (Seiscentos e noventa e
nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).
INFORMAÇÓES: O Edital de Licitação deverá ser adquirido através do
site: http://www.morretes.pÍ.gov.br lnformaçÕes: Telefone 41 3462-1266
Morretes, 26 de Agosto de 2015. JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS
JUNIOR PREGOEIRO

Ri 120,00 -727821201s

I Nossc Senhora das Groças

EDtTAt DE UC|TAçÃO - MODAIIDAOE: PREGÃO PRESENCIAI Ne 33/2015- POR

LOTE -TIPO - MENOR PREçO POR ITEM - A Comissão Permanente de Licitação,

da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, IOÍNA PúbIiCO,

para conhecimento dos interessados, que Íará realizar licitação na modalidade

de Pregão Presencial, conforme abaixo especiÍicado: obleto: Aquisição de

mobiliário e equipamentos para uso no PrólnÍancia, tipo C, localizada na Rua

Castro Alves, quadra n9 40 e 41, Lote ns 1-8, na cidade de nossa senhora das

graças, Estado do Paraná, com recursos oriundos do FNDE, conforme termo de

compromisso PAR n9 201403129, conforme termo de referencia do anexo i deste

edital. Abertura: 75/Ogl2O75. Valor Máximo para o lote 01 - Mobiliário: RS

40.220,72;Valo( Máximo paÍa o lote 02 - Equipamentos: RS 69.592,06. Ho;ário:

10h00min. Recebimênto dos Envelopes Gontendo os documentos de
habilitação e propostas de preço: Até o dia 15 de Setembro de 2015, até ás

09h00m na Sala de Reuniões das Licitações, sito a Praça Deputado Nilson Batista
Ribas, ne 131 - Nossa Senhora das Graças, Paraná. Os interessados deverão
retirar pessoalmente o edital e demais informaçóes, que se encontram a

disposição no Setor de l-icitação da PREFEITURA M UNICIPAL DE NOSSA SENHORA

DAS GRAçAs. O Edital será entregue de forma impressa.Nossa Senhora das

Graças, Estado do Paraná, 25 de Agosto de 2015. João Pineli Pedroso -Prefeito

Municipal; Maria Lucia Acioli Marques - Pregoeira.

RS 1/t4,00 - 72548/2015

I Noua Santo Barboru.

AVISO DE LTCTTAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N".I4l20í5 . SRP
Objeto: Registro de preços paÍa ovontual aquisição de gêneros
alimenticios.
Tipo: Menor preç0, por item.
Recebimento dos Envelopes: Ató às 12:00 horas do dia 11/09/2015.
lnicio do Pregão: Old 1'110912015, às í3:00 horas.
Preço máximo: RS 385.767,28 (trezentos e oitenta e cinco mil,
setecontos o sessênta e sete roais e vinte e oito centavos).
@: poderão ser obtidas em horário de
expediente na Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo Íone: 43-3266-8100, por
Email: licitacao@nsb.or.gov.br ou pelo site www.nsb.or.oov.br
Nova Santa Bilbara. 261081201 5.
Fabio Honrlque Gomos
Pregoeiro
Portaria n'01512015

Rl 12O,OO -72523t2015

AVTSO DE L|C|TAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 45/20í5 . SRP
Objeto: Registro de pÍeços para evêntual aquisição de cascos de
botiião 6 gás do cozinha.
Tipo: Menor preÇo, por item.
Recebimenlo dos Envelopes: Ató às 09h30mln. do dla 11/0912015.
lnicio do Pregão: Dia íí109/2015, às l0h00min.
Preço máximo: R$ í6.089,02 (dêzesseis mil, oitenta ê nove íoais e dois
centav03).
@: poderáo ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, pelo Íone: 43-3266-8100, por
Email: licitacao(Ansb.or.oov.br ou pelo site www.nsb.pr.oov.br
Nova Santa BátbaÍa, 2610A1201 5.
Fabio HonÍique Gomês
Pregoeiro
Porlaria n'0'15/20í5

R$ 120,00 -72658/2015

preços de um caminhão,
acoplado com coletor e compactador de lixo,
'l'ipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 28/08/2015
às 0Eh59mln do dia í.U09/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00mln às 09h59min do dia
14t09t2015.
INíCIO DA SESSÃO OE DISPUTA DE PREÇOS: àS

í0h00min do dia í4109/20í5, por meio de Sistema de Pregão
Eletrônico (licitaçÕes) da Bolsa de Licitaçóes e Leilóes do
Brasil, www.bll.oro.br "Acesso ldentiÍicado no link - licitações".
Proço Máxlmo: R$ 260.000,00 (duz€ntos e sessenta mll reais).

@: poderâo ser obtidas em horário de
expediente na Prefeítura Municipal de Nova Santa BárbaÍa, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo Íone 43-3266-81 00, ou por

E-mail: licitacao(onsb.or.gov.br
Nova Santa Bárbara, 26/08/2015.
Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro
Portaria n'01512015

Ccrliíicàdo

Rl 141,00 -7272012015
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PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA
elrençe oo tvaÍ

A§rso DE llo[ror.ocAçÂo
PREcÂo PRESENCI.TL Nl 2or2ols

JOÃO TORMENA, Pret€iro do Municlpio rle Nova Aliança
do Ivai, Eslado do Parôná. no uso d6 aribuiçõ€s qu€ lhe são con-
feÍrdas em Lei. R E S O L V E: HOMOLOGAR a Licitaçào n'.
66/2015, referente re Prcgão Prc*ncial n' 20/2015, que tbi dc-
vailamente apreciâda pela Assessoria Juíidica e pela Comissão de
Lrcilaçào, designado pelo Senhor Prcfeito Mmicipal, alraver da Por-
kÍia n" 24512015, confomc comh do PaÍEer Juridico e termo de
ata, devidanrente lavmda em que tica(rd) clõsiticada(s) o(s) em-
preM(s) abaixo mencioúda(s). nos termos dos Aíigos 3". 23 da Lei
n" 8.66fr/91, Lei 123/0E e llJ S2O2M2 e demars alteEções, visando a
AQUISIÇAo DE MOBILIARIOS E EOUIPAMI,NTOS DESTINA-
Dos Ao EspAÇo EDUCATIVo tHreNttL pnotNrÁNctA . Tt-
PO C, CONFORME O, TERMO DE COMPROMISSO PAR N'
201500216 Do MrMsrERro DA EDUcAÇÀo - Fr.JNDo NActo-
NAL DE DESENVoLUMENT0 DA EDI]cAÇÀo, .1TI]NDENDo
As NEcEsstDADEs DA SFCRETARTA DE EDUCAÇÀo Do
MuNlciplo DE NovA ALrANÇA D«) lvAi, *ndo:

ALL WORK COMERCTAL EIRELI - 18.007.151/0001-70,
valor R$ 16.964,00 (Deresseis Mil Novccentos e Sessenh e Quatro
Reais)

CALIJINI E CIA LmA - ME - 04.226 644/0001-5J. valor
R$ l0 101,90 (Dez Mil Cento e'[Íês Reais e Noventa Cenbvos).

COMERCIAL I'ERRA ROXÂ MOVEIS LTDA. EPP.
l4 010 571/0001-ll. valor R$ 5.65E.00 (Cinco Mil Seiscentos c Cin-
qucnta e O[o Reais)

J L ENZ - EPP - 10483811/0001-44, valor R$ 11.767,00
(Onze Mil Setecentos e Sessenb e S€te Reâis)-

Ll.JlS CESAR REIS - EPP . 93.920.161/0001-37, valoÍ RS
10.59E,40 (Trinu Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenla
Ccntavos).

R M EQITIPAMENToS I.TDA - 11.601.183/0001-21, valor
RS 120,00 (Cento e Vinte Reais).

vA 0TTONI EQUTPAMENTOS - ME - 1t.770.t97l000t-
06, valor Rl 10.020,00 (Dez Mil e Vinte RÉ6).

VIOLA CENTER MOVEIS F, EQUPAMENTOS LTDA -
ME - 15.593.052/0001-96. valoÍ R$ 5.252.00 (Circo Mil Durntos e
Cinquenta 9 Dois Rcais).

A entrega dos produtos seú rcalizada, em confonlidade conr
as espccilicaçôes aciha mencionôdÀs, por um periodo de 12 (doa)
meses. da assiMtua do contÍalo. O pagamento seni cfatuado enr
moeda brüileio coÍrente. em até 30 (trinta) diõ âús o enrega dos
produtos, mcdiute sliciEçâo ds pagilnento protmoladâ pela cm-
pres, através de cÍédilo sm conta correntc à visb da aprescntação da
Nota Fiscül dcvidmente atesEda p€lo responsivel pelo Deparumen-
to requisitante, acompilhadas obri8atonamento da CND conJuntâ do
RFB/PGFN c CRF do FGTS Em tme do despacho acrma. auto-
riamos o Setor compelente desta Municipalidade cl'eluaa r contra-
taçào contbrmc a(s) proposta(s) vencrdora(s), obcdecidas Às nom6
de formaliação legal, prevrsta na Lcgrslaçào.

No§! Aliança do-l\ôi-l'R,24 de agosro 2015
JOAO TORMENA

prcfc[o

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA BÁRBARA

Avrsos DE l.r('trAÇÂo
PRF.GÀO PRESF,:iCr^t, t§'.r4l2015 - SRP.

Objeto: Registro de preços par! eventual aquisiçâo de gê-
neros alimenticros

Tipoi Menor preço. por itcm
Reccbimento dos Envclopcs. 

^té 
às 12:00 hoÍas do diâ

I lí)e/2015
lnicio do Pregão: Dia I l/09/2015, ás ll:00 horas.
l,reço máximo: R$ 185 767,28 (trezenlos c oitenra e cinco

mil. *leccntos I sessnta e setc reois e vinte I oito c€ntavos)
lnti»maçôes Complcmenlares. poderão ser oblidas em ho-

ráÍio de erpediente na Prcfcitura Municipal de Nova Santa Bárbe,
silo á Rua walliedo Bittencoun de Moraes n'222, pelo fone:41-
1266-8100, por Email: licrhcao@nsb.prgorbr ou pclo site
uwnsb pr.gov bÍ

PREGÂO PRESf,NCIi\I, N" {5/2015 - SRP.

objeto: Regisro de preços paÍa eventual aquisiçâo de cascos

Tipo: MenoÍ preço. por item.
Recebimcnto dos Envelopes: Aré às 09h30min. do dia

nto9t20t5.
lnrcio do Pregão: Dia ll/09/2015, ás l0h00nnn.
Preço máximo: R$ 16.089,02 (deresseis mil, oilenta e nove

reais € dois contovos).
Inf'ornlações Complemcntares: poderâo ser obtidas ern ho-

ráÍio de expcdiente na Prstàitura Municipal de Nova Sant0 BáÍban,
sito à Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, pelo fone:43-
3266-Elm, por Email: Icitacm@nsh.pígov.br ou pelo siie
uuwnsb pr.gov bt

IBECÃO ELETnôN|CO N. r6a0l5 - SRP 6

Objctor Regisro de preços püa eventual âqutslção de um
cdninhão. acoplado conr coletôr c conrpacbdor de lixo

Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: d6 0Eh00mrn do dia

2tl08/2015 d 08h59min do dir l4l09/2015
ABERTURA DAS PROPOSTÀS. das 09h00mrn às

09h59min do rla 14/0912015.
tNiCIo DA sEssÀo DE DISPUTA DE PREÇoS às

l0h00min do dia 14109/2015, por mero de Sistema de Pregào Ele-
uônico (licihçÕes) da Bolsa de Liciuçôes e Leilões do llÍ6i1,
wv.bllorg.br "Acesso Identificado no link - licitaçõcs"

Preço Máximo: R$ 260.000,00 (duentos e sessenb mil
reais).

InÍ'ormaçôcs Conrplenreotaros: poderào scr obtidõ em ho-
riírio de expediente na PreÍiitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
sito à Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222. plo fone 43-
3266-t100. ou Jxrr E-nrail licitacao(i)nsb.prgo!.br

Nova Santa uarbara.26 dc agoslo dc 2015
FABIo HENRIQUE GOMES

Prtg,'erro

PRII;EI'I'URA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

?rvtso
PRIGÃO ELETRÔ\ICO \! 29l20I5

A PÍctàltura do Munrcapio dc Pdúaguá, através de *'u
Pregoerro Olicial, toma público o im da suspençâo do processo
licitalório Pr€gÂo Eletrônico n" 029/2015, cujo ohjck) é Conlràração
dc Ernprcsl Especializoda na Manuterção c Conservaçào da Piscina
Olirnpica do Cornplexo Educacional Nereu Gouveia. em itendimento
a SecÍel{ia Municipal de Educôção e Ensino lntegÉI. A sessão
pública se realrzaá enr 09 dc sctcmbro de 2015. as 09:00 horas O
Edihl Reuficádo se encontra drsponivel nos seguintes endereços:
M\qrpüanagua pa8ov.br c sw licitacoes4 conr.br, sob o núnrero
do ID. 590792 Outros eelarecimentos podedo scr l'ornccidos pelo
Pregoeiro, Rua Júlia da Cosla. 122, Cenko, no hoÍitio das 08100 às

Il:00 e ds ll:00 às l8:00h ou pelo telefone n'(41) 3420-6003.

PÂrana8u.i,25 de agosto dc 2015.
RONAI.D SILVA CONÇALVES

PÍegoeiro

PREFEITURA MIJNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

EXTRATO DI] CON'I'RÁTO N" 59/2015

CONIM-IAN]!: PREFEITURA MIJNICIPAL DE PRIMEÍRO DE
MAIO
CONTRATADO FB PAVIMENTAÇÀO LTDA. ME
OBJETO: ConraEçâo de empresa especialiada para execuçâo de
obru de pavimentação e drenagem a sr concluirla no Jardim São
Paulo - 2" Etapa no Munioipio de Prinreiro de Mrio (RepÍogn-
mação).-
REITERLNCIA. Tomada úe Preços n" 05/2015
FORO] Comarca de Prinrciro de MdoER. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

^vrso 
DE LtctT^ÇÃo N" 632015

PREGÃO PRESEI{CIAL SRP

Pregào Pr€sencial SRP - Menor preço Global
A PÍ€feitura Municipal de Quatro Büs loÍna público, pe

conheciNento dos inteÍessados, que fará realiar LicitaçAo, sob a
modalidade supra. com 6 seguintes caracteÍlstic6i

OBJETO: Registro de preços pra eventual necesirlade de
contíabçâo dc empresa especialiada cm adminishar os contÍatos dê
gstii8io pdo estudames mariculôdos em iníituições de ensino su-
perior e de ensino médio, sem vinculo empÍeSaticio, paÍà âtuarem
nesta prcfeitura, obedecidas u cuacteristiod de cada setoÍ, conÍbme
espgciÍicaçôes contidas no Anexo I e Anexo LI do reÍcrido Edihl.

MODALIDADE / TiPO: Pregão Presencial SRP/Menor Pre-

ço Global.
ENTREGA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÀOI até IO de

Setembro de 2015 às 09h20min.
DATA DE ABERTURA| l0 dc SetembÍo dc 2015 à§

09hl0min.
Custo do Ediul impÍesso: R§ 10,00 (dez Íeais). Domload e

aquisiçào de Editais via e-mail (scm custo) através do sitc: w.qua-
robúas.pÍgov.br ou licihçaoag)qual.obdms.pr.gov.br. Ediflcio da
PrefeituÍa Municipal de Quatro Barras,25 de Maio de 2015.

Lln X6 de agosto de 2015.
CARI"()S EDTJARDO TEIXEIRA

l'rêsidenle da CPL

tão

ITEM

PREFEIruRA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA
DO NORTE

- Avlso Df, LlclrAÇÁo
PREGAO PRESEN('IAL SRP . :i! {II/2OI5

O munlcipro de QuerêncE do None. Parailá. hrnc púbhco
que realizúá prmedrmento llcihlóÍio na modal,dade Pre-

I'res€ncial - da segurntc foma MENOR PREÇO POR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS
ÁQUISIÇÔES NIIROGENIO LIQUIDO

ABERTURA: 14 de SETEMBRO de 2015 - 09:00 hoÍas.
LOCAL. Sala dc llcrEções da Prefeilura Municrpal, sluada a

Rua Waldemu dos Smtos, 1197, cenrro, pelo fone 44-j4ó2.1515.
CEP 87.91G.000 CNPJ 76.973.69210001-16-Querência do

None - PaÍilá

Qucrôncia do Nortc-PR, 20 de agosro dc 2015.
CARLOS BENVENU-T1l

Prctê[o

PREFEITURA MT]NICIPAL DE RAMILÂNDIA

EXTRATO DU CONTRAI'O NS I2.I/20I5

ConrÍabnte: MUNICIPIO DE RAMILANDIA. Contraradai
COLPANI CONSTRUÇÀO CIVIL LTDA, OBJETO. CON'TRA.
TôÇAO DE EMPRES4 PARÁ EFETUAR OBRAS DE CONCLU.
SAO DA CONSTRUçAO DE ESCOLA DE LNSINO INFANTIL .
PROJLll) PADRAO FNDSMEC PREÇO R$ 219090.06 (Duen-
tos e dezenove mil e novenb reais e seis cenlavos). PRÂZO: 90 diro.
TOMADA DE PREÇOS: 02/2015. DATA DO CON1'RAIO:
l4108/2015

^vtso 
DE HoMoLocÁÇÃo E 

^DJUDrc^ÇÂoTONIADA DE PREÇOS

LICITAÇÃO O2',0I5 . MPDALIDADE. TOMADA DE PREÇO
oBJETO CONTRATAçAO DE EMPRES4 PARA E|jETUAR
OBRAS DE CONCLUSAO DA CONS'I3UÇAO DE ESCOI,A DE
ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRAO FNDEÀ4EC Enr cum-
pÍimento ao drsposb na ler. ADruDÍCO o objero ô enrpíesa ven-
cedora e HOMOLOGO o proccsso em cpiemlê. tornando-sc públrco
o íesultado da licibção, apÍescnhndo o (s) rencedor (cs) pclo síikíro
Menor Prcço: PÍoponentç VencedoÍa: COLPANI CONS'IRUÇAO CI-
VIL LTDA. Valor: 219 090,06. HOMOLOGO a presente lrcitaçào

RamrlandÉ. 14 dc agosro dc 20li
UBAI.T'O DE BÀRROS

Prcltilo

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

AVISO DE LrC[r ÇÁO
PRECÃO PRESENChL S! 63/2015

A PREFEITURA DE REALEZA, Esbdo do Pâísná, torna
público c pan conhecimenlo dos rnteresados que fuá realizu Lr
cihçào, m sguinte modahdadc e-camclenstrcas

MODALIDADE PREGÁO PRESENCIAL N' 6]/2015 -
PROCE§SO LICITATÓruO t54l20r5 - TIPO] MENOR PREÇO
POR I]'EM.

OBJETO. Aqursrçào de caíuchos e lonners para as irnpres-
sor6 uuliadas pela Prel'elura Munrcrpal de Realeza.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia ll de SetembÍo de
2015. às 08h0qnin.

SESSAO DE DISPUTA Diâ ll de Setembro de 2015, às
08h00min

FORMALZAÇÀO DE CONSULTA§: Pre8ão Presencial n'
$n0t5

e-mail [iciurealeza@bol.conr.br
REIjERENCIA DE TEMPO: Horário de Br6ilra - DF

Rcalcza. f5 de Agosto dc 2015
DIANA BAMB}:RG

Pícgocrra

PREFEITURA MUNICIPAL DE zuO AZUL

^\'lso 
DE 

^Lt 
ER^ÇÀo

PRECÀO PRESENCIAL

O Municipio de Rro Azul, Estado do PaÍôná, vefi por mero
dese, RE IIFICAR E PRORR0CAR o edMl, IreSão ltesencral §is-
tema Regrs(o de Preços, no 048/2015. culo obJelo é AQ(,|SIÇAO
DE MATERIAL CRAFICO PARA Â SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE. Frcando a dau de ahertura do cetunre para o dra 09 de
setembro de 2015, às oth c l0 mrn. O Edrhl e detnais inloÍmaçô€s
cnconhnr-sc drsponrters na sede dr Preferturà Munlcipal de Rio
Azul-PR, no Deparomenlo de LlclEçõ€s. srtuado a Rua Cuilhemre
Perclra,4t2, no horário du oth às llh e lomin e das llh âs l7h e
no endeÍ.ço clelrônico hltp //w\rriouul.pÍ.gov.br a partir do dia 27
de agosto.

Rro Azul,26 de agosk) de 2015.
SILVIO PAULO GÍRARDI,

pretài10

Estc docutrlento ÍDde
pclo c&ligo 0003201:

ser verificado no endereço eletÍônico http://w.u.gw.br/arortikleltul,
50827m190

Documento assinâdo digitôlmcnte confomre MP n! 2 200-2 de 24108/2001, que institul a
Infraestrutura de Clúves Públicas Brâsile,ra - lcllBrasil
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OESPAGHO
ReÍ. : Pregão Eletônho n' 038i20 t 5
Disntê do pare@r Ju.ldico qu€ orlontâ que sela opetido o Processo

LicitstóÍio ne modálideds Pregão Eletúnioo n' 38n015, Processo
Administrattuo n' 054X20'15, uma vez que o obJetivo deste Municlpio tul
promovor tratámanto difersndando c slmplificâdo em lavor das
micrôomprêsa§ o ompresa§ de pegueno porte, EtBndêndo aos ârtigos
47 e tt8 da Lei Complementrar no 123/2m6, o â empÍBsâ wncgdora,
VoX OOMERCIO DEAUTOMOVEI§ LTDA, CNFJ n'08.540.795/0m1-
32, nâo se em enquadra como mlcroêmpresa ou empresâs de pequeno
porte, decido pêlo cancêlâÍn€nto do Íeferido Pregâo Elehônico. e
abertura do novo proçedimenb licitatôrio.

Comunique-se a êmprosa§ bem como publiquo-se a pÍ€sant€
decMo para se garantir I fsnsparênciâ e publicadadê necessária a
todos os atos daAdministrâção.

l,lova Santa Bárüara,27d6 âgGtodê 2.015.
Claudemlr VaÍórlo - Prefelto ilunlclpal

AVISO DE LrClrAçÃO PREGÃO PRÉSENC|AL ilo 44n015 - §RP
Obj6to: Rogistro de preços pare eventual aquisiçáo de gêneroo

alimonucios.

Â CIDÀDE NEEIONÂI

Preço máximo: R$
seta@ntos e sÊssenh

Email:

Fablo

AVISO DE

lniciodo

Nova

'REçO {..ffo!§ -ro§a
{EO r3ffiÍt -?I{§l
kffiFc*li.Brrló&'
-ffi

nil

rl.É

rb.

Iipo:
dodia 1109/2015-

às 13:ü)horas.
385. e e cinco mil,

obtidas horário de

- Portarla n'0íí2015

PREGÃO PRESENCIAL FF.[í2015. SRP
preço6 para evêntual aquislÉo de caesos ds

dodia 1l/092015.

R$ 16.089,02 mil, oitenta o nov€ rÊals e

§êr obtidaô em horârio de
de Nova sito à Rua

de no polo 100. por

Pngoclro . Porlárla n' 01512015

REçO r..1M0l! , Pr§ .Cu§mtt-Pltsq .J
. pdffi E ftdg.Éô ô ür+ii. e
. MM rtu*td ê laú aEagü.

aYtsooÊ ucmAgÀo PnEGÃo EI.ETRÔM@ ni.r8í!x}l5 c§RP
Objeto: Registro de prêços pare oventuãl âqulslçãô de um camihheo,

acoplado com coletor e @mpactador do lixo. Tipo Menor preço, por
item.

RECEBIMENÍO DAS PROPO§TAS: dàs 08h00min do dia
28t/0812015 às 08h59mlndodle 141091201 5.

ABERTUM OA§ PROPOSTAS: das 09h00trln às 09h59min do dla
fitognú5.

rNlcro DAsEssÃo DE DtsÊUTADE pREÇos: às lohoomin dodia
14/0912015, por melo de Sldema d€ Pregão Eletrônico (liciteçôes) da
Bolsa de LlcltaÉê§ s Leilôés do Brasll, wurirr.bll.org.br 'Ac€sso
ldentificado no link - licitações'.

)d.Àn&,1ã -ÉeÚW.hcrüq

EDITÃI§

^

JT

i!0

,.'6

f,lt

É6

&.t

rrÍ0,§l

&0woYA JN m.m r3.10

rruoY ,N o.6 4.9 trc.s

ffiÂ r\!0 s.o

t3,10JN &&

WtrA ,N n.& 3,S r$.m

ilUOYA JN p.m ratc n3.s

a,aruYA s,a tl.t0

ruY À tr.m \.4 rac.s

Ji 27.6 3.r0 t6x70

JN s,ü r1r0 s.o

RHUOYA UN tr.m ?7.10 t.eq0

RWYA

Êffi

ffir

W

W

W

z@

t'm

le

zt,l0

I7.10

a0.4t

x,A

ín

E,.

rufÂn'G7.

Fablo
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL E DOUTA COMISSÃO

JIJLGADORA _ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SA}ITA BARBARA -

Iiustre Senhor Pregoeiro Oficial e Presidente da Comissão Permanente de

Licitação.

Ref.: Pregão Eletrônico 046-2015.

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AOS TERI\'IOS DO EDITAL.

A EMPORTUM CONSTRUTORA COMÉRCrO E SERVrÇOS LTDA,

inscrita pelo CNPJ no 05.163.253/0001-08, neste ato devidamente representada

pelo seu Sócio Diretor, Sr. Adailton Ferreira Soares, vem muito

respeitosamente, por este instrumento, coin fulcro na Lei n" 8.666/93, Lei

10.520102, demais correlatos e no instrumento convocatório do referenciado

Pregão, apresentar, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AOS TERÀ,IOS DO

EDITAL, pelos motivos de fato e de direito a seguir elencados:

I - SINTESE FÁTICA:

Trata-se de Impugnação ao Edital apresentada pela empresa

Emporium Construtora Comércio e Serviços Ltda, frente à seguintes exigências

editalícias; "(...) I - O prazo de entrega será de no máxiao 30 Grinta) üaq

Rua Duque de Caxias 450, Sala 304
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil - CEP:38402-324

Fone: (34)3229-0800 I Fax: (34)3216-6700
emporium@emporiumcs.com.br

!
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contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que correspoade à

autorização de entregai If ' Potencia mínima de 286 cavalos com o
mÍnimo 6õ00 cilindrudas. (...) @rifos nossos).".

É certo, que tal requisito não pode prosperar, devendo ser reformado,

corúorme será amplamente demonstrado pelos fundamentos a seguir

delineados.

II DOS FATOS E DOS FUNDA]\,TENTOS À IMPUGNAÇÃO AO

INSTRI]MENTO CO}TVO CATÓRIO.

Trata-se de Impugnação ao Edital apresentada pela empresa

Emporium Construtora Comércio e Serviços Ltda., frente às seguintes

exigências editalícias:

'() I - O prazo de entrega será de ao máxiao 30 ftriatil dias,

contados a partir da retbada da Nota de Empenho, que cotresponde

à autorização de entregai If ' Potencia mínima de 286 cavalos com o

mínimo 6500 ciliadradas. (...) @rifos aossos).".

Em respeito às exigências acimai é imperioso destacar euê, a

Constituição Federal no art. 170, caput e inciso IV precontzam a LIVRE

CONCORRÊNCIA, donde se conclui que qualquer ato contrário é incompatível

com tal regime. e constitui reserva de mercado.

Rua Duque de Caxias 450, Sala 304
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil - CEP:38402-324

Fone: (34)3229-0800 I Fax: (34)3216-6700
emporium@emporiumcs. com. br
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Ao cerne direto de nossa manifestação, em respeito à exigência de 30

(trinta dias) para a entrega do objeto deste certame, nas situações

mercadológicas atuais esta prejudicado. Em média, para fabricação,

transformação e liberação dos modelos dos veículos levados à disputa esta em

torno de 60 à 70 (setenta dias).

Note-se que há em questão, a consideraçáo de mais prazos inerentes

a produção, adaptação e transformaçáo do objeto para cumprir com a sua

Íinalidade. Seguramente lhes posicionamos que a média é a consideração de um

prazo entre 60 a 70 ( setenta dias), conforme supra citado para um projeto desse

calão.

É notório e de nosso conhecimento, o fato que a presente estipulação

do prazo de entrega em 30 (trinta dias), pauta-se na urgência e necessidade

desta r. Administraçãoi contudo, reforçamos que este prazo nas situações

mercadológicas atuais, encontra-se prejudicado, e a sua manutenção irá afastar

da presente disputa a participação de mais empresas, restringido o caráter

competitivo do certame em busca obviamente pela melhor oferta em respeito ao

caráter objetivo do certame, ou seja, O MENOR PREÇO. Quanto maior a

participação, quanto maior participação maior a disputa e concorrência, o que

reflete na melhor oferta!

Em outro ponto, e de igual modo, muito importante, relativo ao ao

termo de referência sobre a exigência de potência mínima do motor de 286 cv.

Essa referida exigência retira excelente caminhão no mercado da üsputa,

caminhão esse o qual cumpre a atende na integralidade a finalidade da

presente aquisigão púb1ica.

O modelo o qual nos referimos é da Marca Volvo em seu modelo

\[VI270, folder em anexo. Esse caminhão além de ser um dos mais renomados

Rua Duque de Caxias 450, Sala 304
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil - CEP:38402-324

Fone: (34)3229-0800 I Fax: (34)3216-6700
emporium@emporiumcs.com. br
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no mercado nacional, é capaz de carregar a carga do implemento - carroceria

atendendo a finalidade do certame. Esse modelo possuí 270 cv de potência no

motor, e caso mantida a exigência de 286cv, TAL FATO RESTINGE SUA

PARTICIPAÇÃO.

Eleva-se ainda que esse modelo de veículo possuí valor de mercado

bastante atrativo, e competitivo, o que pode levar à melhor aquisição por essa r.

Administração Pública.

Quanto às questões acir4a debatidas. com finc+s à reforma dos

descritivos do edital. salientamos qup em momentg algur4 ifrtentamos em

afrontar-lhes ou até mesmo prejudicar o regular andamento do procedimento rz

casu. nossa real intenção e poder informar e esclarecer a esta. R. Administração

Pública e seus servidores.

Busca-se com a gresente manifestação. salvaguardar a igualdade de

condições entre os concorrentes que participarão da disputa nos moldes do

artigo 37. XXIda CFi a isonomia e eficiência. princípios estes basilares do

procedimento licitatório.

Salientamos ainda gue, os nobres servidores desta nobre

Administração no momento da elaboração do instrumento convocatório,

buscando atender suâ necessidade, hipoteticamente concentraram-se apenas na

finalidade do objeto de aquisição, e por não deterem de conhecimento específico

vieram a estipuiar tais exigências que nos moldes mercadológicos atuais

demonstram'se inócuas. Deste modo, tal exigência para maior eficiência e

efetividade desta aquisição pública carece de reforma e alteração.

Consubstanciados em todo acima exposto, citamos neste momento, a

ponderada anáIise do Prof. Luiz Alberto Blanchet:

Rua Duque de Caxias 450, Sala 304
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil - CEP 38402-324

Fone: (34)3229-0800 I Fax: (34)3216-6700
emporium@emporiumcs.com. br
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"O que a boa Administração exige de seus agentes é (...) a utilização

de toda a perícia, objetividade, prudência, eficiência e critério

necessários à satisfação de cada necessidade concreta ensejadora de

licitação. N.ão se quer com isto üzer que d?va ser um gênio infalível

ou um superhomem. mas ele tem absol.uta obligação de utüzar

todas as qualidades e habilidades humanameate possíveis ao homem

normal" (Licitação - O Edital à Luz da Nova Lei, Curitiba, Juruá,

1994, pág. 30.

Assim, se a esta nobre Comissão que formulou o Instrumento

Convocatório, se equivocou, data vênia, a falha é por nós, considerada inevitável

dentro das possibilidades normais. Conhecidas as presentes razões,

acreditamos, todavia, que Impugnação aos termos do edital ora formulada

haverá de merecer o acolhimento que se espera, ainda que reconheçamos ser

mais diÍícil para o agente reconhecer o erro e mais fácil encontrar motivos para

manter o seu posicionamento, contudo, confiamos que o bom senso de Vossa

Senhoria deverá prevalecer.

Portanto. considerando a todo o acima exposto. Urge. a
desconsideração de tal exigência eütalícia. sob pena de ofensa à constituição e

aos princípios norteadores do procedimento licitatório,

III - DO PEDIDO.

Por fim, ante a todo o exposto a Empresa Emporium Const. Comércio

e Serviços Ltda. Requer:

Rua Duque de Caxias 450, Sala 304
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil - CEP:38402-324

Fone; (34)3229-0800 I F ax: (34)321 6-6700
emporium@emporiumcs.com. br





EMPÍIRIUM
0?9

Construtora. Comércio e Serviços

a) Que sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação.

com a correção negessária do ato convocatório para que se afastg

qualqqer antijuridicid,ad_e qqe macule todp o pfoceümento que se

iniciará.

b) Requer outrossim. caso não çorrigido o edital no ponto ora

invocado. seja mantida a irresignação da ora ImpuErnante. para

posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente

para tanto.

Termos em que, Pedimos Deferimento!

Uberlândia-MG, 08 de setembro de 2015

Feneira Soares

Diretor

cPF 533.727. -- ID MG 2.874.919

Rua Duque de Caxias 450, Sala 304
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil - CEP:38402-324

Fone: (34)3229-0800 I Fax: (34)3216-6700
emporium@emporiumcs.com. br
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.;\parellros de reÍiigeração e ventilaçâo- cnae J3l4-71A7
Eletrodonrésticos. eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo - cnae 4753-9/00
Bebidas em geral - cnae 4723-7100
Cnifica - cnae l8l3-0i01
Equipamentos hospitalares, odontológicos, farmacêuticos. cirúrgicos, laboratclriais - cnae
4664-8/00
Produtos de higiene e limpeza - cnae 4789-0105
Vidros planos, comuns, canelados e especiais, fumê e temperados- cnae 4743- l/00
Equipamentos futográficos. cinematográficos, de sonorização, instrumentos musicais e seus

acessórios - çnae 4649-4i02
Artigos de espofie e de recreação - cnse 4763-61ü2
Brinquedos em geral, incluindo pedagógicos - cnae 4763-6i01
Equipamentos de telecomunicações - cnae 4752-1i00
Balanças enr geral - cnae 4665-6/00
Equipamcntos de irrigação, peças e acessórios - cnae 4661-3/00
Artigos cle tapeçaria, coninas. persianas, carpetcs e piso paviÍlex e outros - cnac .1759-8i0 I

ll'lateriâl elétriccr - cnae 4712-3iA0
lvaterial hidráulico - cnae 4744-010"]
l-'crra gcrr s. Í'erratn entas - c nae 47il4-0i0 I

Cal. areia. pedra britacla. ti.lolos c te lhas - cnae 474-l-0i04
N{atcriais de construção em geral - cnae 47.14-0,jú5

Pedras para revestimento, rnármore, granito e outras - çnae 4744-0/06
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagenr. construçâo e pavinrentaçâo
quais sejam: usinas de asfalto, espargidores de asfalto, queimadores de usinas de asfalto,
vibroacabadoras, usinas de microrevestimento asliíltico, usinas de solo, caldeiras,
aquecedores de óleo térmicos, Íiltros de manga, tanques de armazenamento em geral fixo
ou móveis, mecanismos operacionais, compactadores e coletores de lixo e partes e peças-

cnae 2854-2/00
Fabricação cle conteineres e módulos habitacionais e comerciais. fabricação e montagem de

baús ofiçinais e baús de alurnínio. carrocerias especiais, trailers, transforrnaçÕes de

veículos, ônibus, vans, caminlrões e semi reboques- cnae 2930-1103
l-ocaçâo de veiculos de passeio, carga. passageiros, anrbulâncias e escolares- ume 77 1l-
0100

Terccira: Do C-apital Social:

0 uapital social t'de tiSi l.l)00 000.00 (hunr rnilhâo clc rcais).
dividitlos crn 1.000.00() ( hunr nrilhão )dr: cluotu:. no valr)r Lrnitiirio Jc Í{S 1.00 1 lturn rcal )

totalnrcntc subscrito e integraiizatlo ncsle ato. cnr nroetla corrente nacional. ussinr
distribu ídos ar'rs sdrcios:

I - Adailton l:erreira Soares

2- Âlcxanclre Itoberto Pedrosa de Olivcira

Total do social

500.000 quotas

500.000 quotas

I.000.000

500.000.00

500.000,00

t.000.000.00

R$

R$

R$

{
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Í"alecendo ou sendo intcrditado qualquer sócio, a sociecladc
continuará suas ütividâdes com seus herdeirr)s, sucessorcs e o incapaz. Não sendo isto
possír'el ou inexistindo interesse destes ou do sócirl remanescenle, o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da

resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 0 mesmo procsdimsnto será
adotado ern outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

l)eci nr a Da liilill:

;\ socicdade possui unra ljlial na cidade de Catalão -C().
sito à Av Josd'lv'larcelino n" 948 sala 02, Bairro Nossa Senhora ds l:átirna cep 7-<.709.0 I5.
conr início de suas atividades ern 0lll0/2012.

Das Disposições Fiuais:

Os administradores declaram, sob as penas da lei. de que não
estão inrpedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenaçâo criminal ou por se encontrarenr sob os efeitos dela. a pena que vede. ainda
que temporariamente, o acesso a cargos púhlicos: ou pxrr crime falimentar. de prevaricação.
peita ou suborno. concussão, peculato ou conlra a econornia popular. contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência. contra as relações de
consumo. fé pública, ou a propriedade.

E, por assim se acharem justos e contratados firmam as partes

o presente instrumento de Alteração Contratual. em três vias de igual teor e forma. para
os fins legais e arquivo dos interessados, na prcsença de «luas testemunhas abaixo
nome'atlas.

Ubçrlândia. l2 dc Setembro de 2tl 12.

Adai Ferreira Alexanclrc de Oliveira
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Cit.;---u.- t3-[^i****^o L

Itl lSSl'-l'v'IC
Cláudia Shimanroto
RG n' lV{-4.767.95 1 SSP-MC

Ri
RG -)

1:t\ .ruxtt couERclAL Do EsrAoo oE MINAS GERAIS

ffi$ :rwl;rr'rr*o 
soa o xRo:4e3!1 e3

xirprnruião*ôrúiocecorcecptsenvcosLmÀ'rc,'^ -. a-
\ild'*xt161..

PForocolor 1?1W9.112'2 r{íÚ'rà-

tt0§§§'lt,

lX'cirna l'rirrtcira:





e,
-e)

-5
-tv
=,

i-;

il

rl

,;,

I

.'=-
"tt
t't\

§

!

-la:! .i
D

t

I

a r,t
Py.
8"87,Í

ô
I

ê-E
Ééõ
FÊ
aÕ*Éé,

o

o

c
ox
:a

g

=.

=.3
(o

!
o
(íl

o
o
o

I

r!

ii

f1

)!

il
II

1

lí

É
tl
I

.: 't

I

:
i

S
s

I

i

I I





"L
ê

---E
w
tf,
oo
*ü
o5
ÍJ ?,

CC

iõ

â16H;
g!'

áÉ

Fl
>Q
Eã
8l!
õf
!5

8' o*
o<
l+g9
Ê,ã
]a'
Iõ-
d1
4ã

àã

ia
l9
á>
6S
3o.E

g
ô

3

+
I
g

0
1

.il^suf§r:
iltitir,il,r1 !.n., y!!,i.L,,Errtt1il'l',rFFtr.

r! rt.).i .t.Dr! nr,ile..u?trei.!!NÉ â

lrtcp JD s..buer!p !rir.sod Qo*rnôriú. rv.

ro,u 0q

àrjs9ld

(D ,pep,r?d":)

5Lr4[ çrt
s,rlt 082

soll 00e .(ll âpEpoPd")

le 'êlÊr{ (Ôl!rusuoi.r, ;p ,)!rl:;3 i),rlrq) ,;r{90Ôrriir rorH

.rJtri,Xnd o(i I o*r » on5:r4 n! 14,e1 otàr or(1il,úrn «li1

EPêJeirous/epn eJ!ê91 o?çuãdsng ãp cdrl

sraluErp ôgsuâdsns ep odrl

(aru) Ér.6rel0q6l 0sôl

egt r

009 r

(uw) oluâúrd(ro3

(u0) !!râlu' erl\,

0zxo9 z

ç'LL{OS/962

çzc,sí'a ç'z.arçí'g

0ac50 i

.gtL

s.rrl Êõ
.sottl ca/l:(

ldê4o»id/^orn:l
(sôriit) "!!! ô i

I

,Le,aca/nLa

"d,t
egl t

,nr ú?f ?,vi r 9!ry r l, vfi-rr,rE rrri.r e*r,!r tr,r r.3, ! r!.

cê .1t; oài2:p apeprrvdrS

'soixt â oât9 ôp úio4 úcd.

W)oÍu, ap oC I

ry.Â / ç'iaà @/!li eN, q,

MO!\a

Ml ç q .,.1âu\

c009,

I
OL

,092/§eõ

99a

(Ltu') e4rr Pp ilnN
(uu) elr,€

teilai?r\

oJl

,nssôdii
Prnssrds!

eropez!rqetsâ errrfl

saoÊârãporuv

cpiuâtnueu âp ârat- iâ.ugs uê) 
^Z 

| / qV mixz

Arõ I We

^ra

093N1
osd B@ á @ll§rs, .tp âp tsr@§â

süt eZ ô,rãur)êiàrre êp eurâts,S

.roj\ ça, / tz ar5Érrruqnt êD PLrstsrs

ld?^úo)od / 
^ort1(sú41). úp z't

9

5303i1urf
cperry [a)

lorpulf, rp orcluÔfl

..b,01u(l 66gi-667 t

ur$r ge i / uN CO€ r

úÚMz
ruârõló0ât

udr O(Ê I -OOZ i
ulql6 / uN 0§6

údt oaaz
NtOZ/t OLa

udrmL{ZL
úrqgr / uN ogr

wú aoaz,
MLgt/Éetü

c009t
0!09:
tlcçz L

ooeô r

00OçZ rli
OOOSr r:6a:-tga

otr{,)91 " tqd

o,ugrtêlâ uor ler ro!úcr E3r,p

OIÊ9

0O8O i

16i !d rÊrú.J!.,r! it 9 ;ú :É t/..1
.u:{ lr;d !. dr!}}!4.d r.\.t:n ní .rí'r),.',,

084
0§tc

oBa
0Êi:q

,Ba
0Í:9q

00r8
6t6
e0Í;
çvaL
oço?

00s:
ô16
â0s

9rôL
oç6€

i8a

odtl

o ltía
i)Ba

0rrç
(so4n) p4isnquo, ôp ônbu?l

sseqr oP lslol Br{
ol.rsê4 0!o ou urPI

ng5" utdôp àp õ

!il
r:qg'g/!3 e

aope?tqelsã aratl

sârcpâ)êt.Éúv

ül,l

00â6
616
eci

t)tr;L
0ç lç

03út 016 âp
ao ox'ã oJ rssEq, op erqlv - c

(u(J) rllcs,.dn o::âtrÊt ox:n e'ruEF(l -:)
orãs€{ o}!etr8 - 3

c?» efinp ap í
e.loqetPd

({,€j8

r:t42. / çlZl
0:re

I:1(r:rJo
t;

,,çu lariê,;l,p âp orârhôtn

I i 1i.,Ét,) êp ôpepoede:]

t:Ldg / t:g?'v / t:egt ôpJ.per a! !âr.')ptâà

2a 0) i^3
ô!u snqnr sou oqinpêà

NO,. o?JE[dV

i'j j'

iilir

(
(

eà,tnüü e§ stÀEt lrnlrsÊFlqll ap c.úuq

.€t4tE rassasEQ.6ã

Ir168/ l:g/'Êl i:8q'Ê

'gt

Dos9

/ I la9/99t / tor'.j/ct:r
çc

É a La,/o7.2

oa
t: Lt'q/ tt 19' ç/ t:98' t / t:a5

',/ t,t.l't / t.8It / t:or 2.
gs

E OtZ

'Íoxrâ §rop §ou rqruq n0 'orã§E{
,xrã ou ytvc-s odtl /oquel e â orê)letp

oxa ou rrfsrp E orêr) §PrrpepurnrÉ
sepu odll otuaueuo'rPl3â âp orâ4

'seuq â seqlrlsÉd êp êl§e69ap ep
o)tr9uoln, êsnlP uor'opprd{lo

rE s orã4 ap oÉnp oln)'J

ef,,ur?r o-€.srl,cedsl . lll, it 0il0t

uo§ttrqs3

o{t
elq",

§EUd a e9ot

at;

r',.r1,.,- leplzripar'adrs L

so4i Ez
,sül|92 / tz

{.o4 t) -!F a; r

E

',&i!r!É.*s9reJ

ldeÀJoDrd/^Gnl

§ort n&í
Jotohl

0009 0009
D 0õa

r.4*J





11109120'15 E-mail de lsmweb - Soluções para lnternet - IMPUGNAÇÃo Ao EDITAL - EMPoRIUM - PREFEITURA M uN tc tpAL DE NovA SANTA BARB.

{* ismWeb 088
ov.Dr>
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I icitacao I i citacao < ! icitacao@nsb.pr. g

IMPUGNAçÃO AO EDITAL - EMPORTUM - PREFETTURA MUNTCTPAL DE
NOVA SANTA BARBARA. PARANA - PE 46.2015 SRP
3 mensagens

Marcus Dias <juridico@emporiumcs.com.bp I de setembro de 201518:07
Para: licitacao@nsb. pr. gov. br
Cc: Emporium Comercio <emporium@emporiumcs.com.br>, evandro@emporiumcs.com.br

Prezados, boa tarde !

Segue em anexo nossa impugnação ao edital

Favor acusar o recebimento e direcionar aos responsáveis

Atenciosamente

Marcus Vinícius

Departamento Jurídico

Fone:55 (34) 3216-6700

emporium@ emporimcs. com. br

iuridico@empori umcs. com. br

www,emporiumcs.com. br

ffiEturPÍlBIUtUI

3 anexos

IMPUGNACÃO EO EDITAL. EMPORIUM . PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

E - penaNA-- PE 4G-201s sRP.pdf
157K

rt VOLVO VM 270.PdfE gazgx

https://mail.google.com/mail/ry'o/?ui=2&ik= í2163514b4d&vieu,=pt&search=inbox&th= 14Íb3f1206efaa39&sim l= 14b3Íí206eÍaa39&siml='14fbbf84a7ced402&s. . 1t2
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PR EFEI TU RA lvluN I Cl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

INTERESSADO:EMPÓruO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

DECISÃO SOBRE
PREGÃO ETETRONICO NS 46/ZOLS

IMPUGNAçÃO AO EDITAL DO

SENHOR SÓCTO ADMINISTRADOR E

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EMPÓRIO CONSTRUTORA COMÉRCIO
E SERVIçOS LTDA:

1. Chega para análise deste Pregoeiro o

protocolado em epÍgrafe, tendo por objeto o manifesto inconformismo em relação
ao subitem 13.13.1 (Prazo e condição de entrega do objeto), do citado Pregão
Eletrônico ne. 46 / 20L5.

A empresa EMPÓRIO coNsTRUToRA
COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA, protocolou em 09 de setembro de 20L5,
impugnação ao Edital convocatório em comento, "objetivando a correção", prevista
no Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de

caminhão acoplado com coletor e compactador de lixo.

Em síntese, a impugnação em referência apontou
que: i) o prazo de entrega será de no máximo 30 [trintal dias, contados a partir da

retirada da nota de empenho, nas situações mercadológicas atuais esta
prejudicado. Em média, para fabricaçáo, transformação e liberação dos modelos
dos veículos levados à disputa está em torno de 60 à 70 dias; ii) Potência mínima
de286 cavalos com o mínimo de 6500 cilindradas (...), que essa exigência retira do
mercado da disputa excelente caminhão que cumpre e atende na integralidade a

finalidade da presente aquisição pública.

É o que se põe à análise.

2. In casu, o fator de impugnaçáo é o prazo de

entrega de 30 (trinta) diascontados a partir da retirada da nota de empenho, que

corresponde à autorização de entrega, evidentemente, o instrumento
convocatórioé a lei da licitação, é bem verdade que todas as exigências nele
contidas devem estar coerentes com os princípios norteadores dos
procedimentos licitatórios (vinculação ao instrumento convocatório, ampliação
da competitividade, isonomia entre os participantes, interesse público...). A
administração,ao estabelecer os requisitosdo presente edital com razoabilidade
buscou sempre a ampliação da disputa e, desde então, está vinculada ao que
nele foi determinado, sob pena de infringir o princípio da isonomia, ou seja, caso
viesse a aceitar tal argumento da impugnante, qualquer outra empresa com

Bárbara, Paraná - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA IÚUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

logística capaz de entregar o objeto do certame dentro do prazo estabelecido
poderia se sentir prejudicada e questionar a isonomia no tratamento do
fato. O interesse público também seria ferido namedida em que a Administração
Pública necessita do objeto deste certame com a máxima urgência, pois com a

aquisição desse bem, a vida útil do Aterro Sanitário Municipal será prolongada.

3. Seguindo, a impugnante se refere também à

potência mínima de 286 cavalos com o mínimo de 6500 cilindradas [...), que essa

exigência retira do mercado da disputa excelente caminhãoque cumpre e atende
na integralidade a finalidade da presente aquisição pública.

Em que pese toda a alegação da impugnante, é

necessário informar, que para a abertura do procedimento em tela, foi realizada
pesquisa e cotações de preços. Para atender ao interesse da administração a

equipe técnica do Município, com a anuência do Secretário e Prefeito Municipal,
decidiu que para atender o objetivo a que se refere procedimento em questão, a

potência mínima do motor deverá ser de 286 cavalos.

A Administração não está adstrita a adquirir bens
que não satisfaçam suas necessidades, sob pena de malferiro interesse
público.

Tratando-se de licitação com vistas à aquisição de
veÍculos, élícito estabelecer parâmetros técnicos mínimos, baseados em critérios
objetivos. Existência de pelo menos três marcas/modelos de veículos no mercado
que atendem aosrequisitos fixados no edital,

No caso concreto, as especificações mínimas
estabelecidas no edital impugnado não violam o princípio da isonomia, nem

comprometem a possibilidade de seleção da proposta mais Vantajosa, de

modo que o instrumento convocatório observa os ditames do art. 34, Lei nq

8.666/e3.

4. Diante do exposto, DECIDE-SE pelo
indeferimento da impugnação do Edital do Pregão Eletrônico ns 46/20L5,
permanecendo inalteradas as exigências nele contidas.

Nova Santa Bárbara, L1 de Setembro 2.01,5

Fabio omes
eiro

a na 015/20L5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - www.nsb.pr. gov.br
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Pregão Eletrôn ic o :046 / 20L5

rgã o comprador:Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara - pR

Item Codiq Especificação Qtd Und PreÇo unt Preço total
01 6654 CAM|NHÃO 4X2, O (ZERO) KM,

ACOPLADO COM COLETOR E
COMPACTADOR DE LIXO -
Potencia mínima de 286 cavalos
com o mínimo 6500 cilindradas;
- Sistema de injeção eletrônico;
- 09 marchas à frente e 01 à ré;
- Peso bruto total PBT mínimo
de 16.000 kg;
- Sistema de emissões SCR com
reservatorio para ARLA de no
mínimo 50 litros;
- Eixo dianteiro e traseiro
equipado com barra
estabilizadora;
- Chassi ajustado para
acoplamento do coletor;
- Rodas montadas com pneus
apropriados;
- Direção hidráulica;
- Ar condicionado;
- Cabine basculável;
- Vidros elétricos;
- Reservatorio de combustível
com capacidade mínima de 200
litros;
Demais itens de série e
dispositivos de segurança
exigidos por lei.
Adesivado com o brasão do
município na porta, conforme
amostra a ser enviada.
COLETOR COMPACTADOR DE
LIXO deverá ter;
- Capacidade volumétrica de no
mínimo 10 m3 de lixo
compactado,
- Taxa de compactação mínima
de 4:1 .

- O estribo deve ser tipo grelha
antiderrapante e retrátil, com
capacidade para acomodar
garis.
- Sistema de carregamento
traseira, tipo de coleta traseira,

01 Und R$
260,000,00

R$
260.000,00

Ficha ica Descritiva do
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- Sistema de descarga placa
ejetora,
- Reservatório de chorume com
capacidade mínima de 180 litros,
- Sinalização de acordo com as
normas de trânsito, inclusive
comgiroflex traseiro e alerta
sonoro.
- Ciclo de compactação
automático com dispositivo de
segurança que permita a
reversão da operação a
qualquer momento.
- Dotado de válvula reguladora
de pressão de compactação.
- Dotado de sistema de
aceleração automática quando
do acionamento do sistema
hidráulico e de dispositivo
antiaceleração
(via pedal do
acelerador do motor) durante o
ciclo de compactação.
Marca Caminhão Ford- Modelo
Cargo í729
Marca Coletorlibrelato - Modelo
LíO

Prazo de validade de Proposta:60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessãopública do Pregão;

Demais condições: conforme Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório (edital).
Data: lt/09/20L5





093

Ficha Técnica Descritiva do Obieto

Número do edital: 0,4G,12íJ15

Órgáo comprador: Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbará

Item Cod Quant Unid V. Unitário V. Total Marca
cAMTNHÃO 4X2, O (ZERO) KM,
ACOPLADO COM COLETOR E

COMPACTADOR DE LIXO - MARCA

VOLVO MODELO VM
Potencia mínima de 286 cavalos
com o mínimo 6500 cilindradas;
- Sistema de injeção eletrônico;
- 09 marchas à frente e 01 à ré;
- Peso bruto total PBT mínimo
de 16.000 kg;
- Sistema de emissões SCR com
reservatório para ARLA de no
mínimo 50litros;
- Eixo dianteiro e traseiro
equipado com barra
estabilizadora;
- Chassi ajustado para

acoplamento do coletor;
- Rodas montadas com pneus

apropriados;
- Direção hidráulica;
- Ar condicionado;
- Cabine basculável;
- Vidros elétricos;
- Reservatório de combustível
com capacidade mínima de 200
litros;
Demais itens de série e

dispositivos de segurança exigidos por
lei.

Adesivado com o brasão do
município na porta, conforme
amostra a ser enviada.
COLETOR COMPACTADOR DE

LIXO deverá ter;
- Capacidade volumétrica de no
mínimo 10 m3 de lixo
compactado,
- Taxa de compactação mínima
de 4:1..

- O estribo deve ser tipo grelha

antiderrapante e retrátil, com
capacidade para acomodar
ga ris.

- Sistema de carregamento

01 Um 350.000,00 350.000,00 VOLVO

01

LOTE:1

Descrição
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traseira, tipo de coleta traseira,
- Sistema de descarga placa

ejetora,
- Reservatório de chorume com
capacidade mínima de 180 litros,
- Sinalização de acordo com as

normas de trânsito, inclusive
com giroflex traseiro e alerta
sonoro.
- Ciclo de compactação
automático com dispositivo de
segurança que permita a

reversão da operação a

qualquer momento.
- Dotado de válvula reguladora
de pressão de compactação.
- Dotado de sistema de
aceleração automática quando

do acionamento do sistema

hidráulico e de dispositivo anti-
aceleração (via pedal do

acelerador do motor) durante o
ciclo de compactação.

TOTAL 3s0,000,00

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno

Porte, conforme estabelece artigo 3e da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP]l

O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que corresponde à

autorização de entrega

A entrega deverá serfeita na Secretaria de Obras, doTrabalho e Geração de Emprego, sito a Rua lnterventor Manuel Ribas, S/N,

Centro- Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

A garantia e assistência técnica deverão abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis

falhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses,

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data, t4/09/2015

Prazo de validade da proposta conforme edital.
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