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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n.o 2312019
fl9'

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
refeições (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos.

DATA DA ABERTURA: Dia 1010412019, às 14h00min.

DOTA AO:

VALOR rUÁXttVtO: R$ 15.960,00 (quinze mil e novecentos e
sessenta reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes, 222, Íelelone - 43.3266-8100 - C. N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60

E-mail: licitacaoli nsb.pr.sor.!u - Nova Santa Bárbara - Paraná
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oornçóes
Fonte
de
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NatuÍeza da despesa Grupo da fonteExercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática

0 5.oo 1 . 1 5. 1 22.0070. 2009 0 3 3 90.30 00 00 Do Exercícro2019 630
2019 640 0s.001. 1 5. 122.0070 2009 5í0 3.3.90.30 00 00 Do ExercÍcio

2019 690 05.001 . 1 5.122.O070.2009 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício

2019 700 05.00í . í 5.122.0070.2009 504 3 3.90.39 00 00 Do ExercÍcio
3.3.90.39.00 00 Do Exercício2019 't300 05 003.20.608 0180.201 4 0

06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício2019 2180



PREFEITURA MUNICIPAL /4 íZ

* NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANA

CORRESPONDÊNC!A INTERNA

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empregos

i ttrz

No 030/2019

Data:
13t03t2019

PARA: Secretario de Administração

ASSUNTO: Sol abertura de licitação fornecimento de marmita

Mediante autorização da Secretária de Obras do Trabalho e

Geração de Emprego, solicito a abertura de processo licitatório para aquisição de

1000 (mil) marmitas grandes dentro do Município, tendo em vista que os maquinistas

e funcionários da secretaria de Obras estão trabalhando em grandes distancias da

Secretaria de Obras (estão empedrando as estradas rurais do município) e não

tendo vantagem ao Município trazer os maquinários para a Secretaria de obras e os

funcionários irem as suas residências no horário do Almoço.

Atenciosamente,

o
Secretário Obras, do Trabalho e GeraÇão de Empregos

José Ro doy

Recebido por
Çtrt_

Nome atura

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000
Nova Santa BáLrbara" Paraná- E - E-mail - lici ov.br - rvww.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

003NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Secretaria de Obras e Geração de Emprego

espectptcaçÕEs Dos pRoDUTos / pREço EST|MADo:

1000 UN007230 MARMITEX TAMANHO GRANDE, na
cidade de Nova Santa Bárbara contendo no
mínimo: arroz, feijão, saladas, verduras e

rne, acompanhado de 0í (um) refrigerante
u suco de 290 ml. Embaladas em marmitex
e alumínio.

01

1

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.or.eov.br - lrlvw.nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊttctl trurenNe

Nova Santa Bárbara, 1310312019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos,
solicitando a contrataÇão de empresa no ramo de fornecimento de refeições
(Marmitex), para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

llt
u!r{ 

*",o"
Prefejito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná
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PREFEITURA IUUNICIPAL 0il5

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa trureRua

Nova Santa Bárbara, 1410312019

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para contratação de
êmpresa no ramo de fornecimento de refeições (marmitex), conforme
solicitação da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris d s Santos
Setor de Licitaçõ S

Recebido por:

Nome .,. '1. 
,L

-\

Assinatura 4j-eel

Data: /v3
Iri ')

.4-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 11. 3266.8100, = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoúEnsb.pr'.sor,.br - rvrvrv. n sb. pl4q!-h
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Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100 Email: compras@nsb.pr.gov.br

"coTAÇÀo DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -
oPçÃO RESTAURANTE
ta.474.A24 /OOO1-69
NoVA STA. BÁRBARA - PR
- E)IS}< ENTTTTEGA -(43) 91A9-7 AA7

Assinatura -

Data -
t8- 03 &o t3

1000 UnMarmitex tamanho grande, na cidade de Nova Santa
Bárbara contendo no mínimo: arroz, Íer1áo, saladas,
verduras e carnes, acompanhando de 01 (um)
refrigerante ou suco de 290 ml. Embaladas em
marmitex de alumínio ou isopor.
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TELEFoNE (qr) qglq=to gr
EMAIL

A Prefeiúura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000f -60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8f00 Email: compras@nsb.pr.gov.br

.COTAÇAO DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -

l oLl

)*"''- 1r,'-.f.-fu
Assinatura -''\' ) éL'(*

o"o-{a"o- p^Ío 
"bt,...-l,or"o IJt d&.,fl*up dx eojg

1000 Un 45,coMarmitex tamanho grande, na cidade de Nova Santa
Bárbara contendo no mínimo: aÍoz, Íeijáo, saladas,
verduras e carnes, acompanhando de 0í (um)
refrigerante ou suco de 290 ml. Embaladas em
marmitex de alumínio ou isopor.
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RAZÃO SOCIAL 
^)r...rlJ ./,"-. ') /r 0 ... ? §,-.,'-1.''i-,..q \\ Ir,.L.: \ii:

ENDEREÇ oz /\'J .L",ffn^,,t,.J;." Lt+

CNPJ . \ ( 2(,2 S55.1ccc,l --rY
\, UÇ J\ÇTELEFOIYE

EMAIL

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ f,'ax - (43) 3266-8100 Email: compras@nsb.pr.gov.br

"COTAÇÃO DE PREÇO"

\ \ 1r- 1 SsS/;..-*\-l\
1r

AssinatuÍa - : i,,,itrr1 .| r rr ir,, it,|r,' 11t(Irr t.r 4r I /pt, /cl

Carimbo com CNPJ -

Data -

Lítt

/";/ ../-.

Marmitex tamanho grande, na cidade de Nova Santa
Bárbara contendo no mínimo: arroz, Íeijâo, saladas,
verduras e carnes, acompanhando de 01 (um)
refrigerante ou suco de 290 ml. Embaladas em
marmitex de alumínio ou isopor.

1000 Un \.\ '\u

\
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Marmitex tamanho
grande, na cidade de
Nova Santa Bâtbaru
contendo no mínimo:
arroz, feijão, saladas,
verduras e carnes,
acompanhando de 01
(um) refrigerante ou
suco de 290 ml.
Embaladas em marmitex
de alumínio ou isopor.

Nova Santa Bárbara,2! de março de 2019

Daniela Corsi Vicente
Responsável pela cotação

Média Cotação Marmitex 2019

Servico
Quantidade

Opção

restaurante

Maria
lvone

Bortotti

Maria
Sirlene

Singulani
Média

1000 unidades 13,00 15,00 19,90 15,9566667
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PREFEITURA [IUNICIPAT

ffinm;*p
CORR-ESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2210312019.

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços paÍa eventual contratação de empresa no
ramo de fornecimento de refeiçôes (Marmitex).

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para o registro de preços para contrataçáo de empresa no
ramo de fornecimento de refeiçóes (Marmitex), conforme solicitação da
Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçào de Empregos, num valor
márximo previsto de R$ 15.960,00 (quinze mil e novecentos e sessenta reais),
para um período de 12 (doze\ meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atencios

Elaine C 'Ludi dos Sanúos
Setor de Licitações

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, = 
- 86.250-000 - Nova Sanla Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacaoírinsb.pr.gov.br - uryrv.nsb.pr.gov.br

I



011PREFEITURÂ MUNICIPAL

ffitHt
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcr.q. TNTERNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 22/0312019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para contratação de empresa no ramo de
fornecimento de refeições (Marmitex), conforme solicitação da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos, num valor máximo previsto de R$ 15.960,00 (quinze mil e

novecentos e sessenta reais), para um período de 12 (doze) meses.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.007 0.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de

Emprego;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 630; 640;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 690; 7 00;
003 Departamento de Agriculrura;
20.608.0180.2014 - Manutenção da Departamento de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 2180;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; I 300.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento

Nova Santa Bárbara, 2210312019.

Atencios e,

Lturita eSo Campos
s096/o-4Contadora/CRC

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 012
NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊNcta trureRNa

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2210312019

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria de Obras, do Trabalho e
Geração de Empregos, solicitando o registro de preços para contratação de empresa no
ramo de fornecimento de refeiçóes (Marmitex), num valor máximo previsto de R$ 15.960,00
(quinze mil e novecentos e sessenta reais), para um período de í2 (doze) meses e
iníormado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotaÇão:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego,
00'1 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15j22.0O7O.2OO9 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração
de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 630; 640;
3.3.90.39.00.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 690; 700;
003 - Departamento de Agricultura,
20.608.0180.20í4 - Manutenção da Depaíamento de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2180;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; í 300.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai Cristi ud dos Santos
Setor de Licita S

Rua WalÍiedo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100 7 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacaoú) nsb.or.sov.br - u,wrv.nsb pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 018

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO NS 043/2019

Assunto: Registro de Preço para fornecimento de refeições (marmitex) para

Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

Origem: Setor de Licítações

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição de refeições (marmitex)

parã Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda à compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 no art.37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.

O Registro de Preços está previsto na Lei 8.656/93, art. 15, ll:

Art. 15. As compros, sempre que possível, deverão:

ll - ser processados otrovés de sistema de registro de preços;



PREFEITURA MUNICIPAL 0i4
NOVA SANTA BARBARA

O Decreto ne7.892, em seu art. 7e, assim prevê: A licitação para registro de

preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço,

nos termos da Lei ne 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos

termos da Lei ns 10.520, de2OO2, e será precedida de ampla pesquisa de

mercado.

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, (2008, p. 201) traz inclusive a distinção entre o Sistema de

Registro de Preços e a modalidade Pregão:

O pregõo é umo modolidade de licitoção, enquanto o registro de preços é

um sistemo de contratoções. /sso significo que o pregõo resulto num único

controto (oindo que possa ter o execução continuodo), enquonto o registro

de preços propicio umo sérÍe de contratoções, respeitodos os quontitotivos

móximos e a observôncio do período de um ono. Dito de outro modo, o

pregõo se exoure com umo único controtaçõo, enquonto o registro de

preços dá oportunidode o tantos controtoções quontas forem possíveis (em

face dos quontitotivos máximos licitados e do prozo de volidode).

Já a Lei 70.520102, que instituiu o pregão como modalidade de licitação

para aquisição de bens e serviços comuns, previu em seu art. 11, a utilização

do registro de preços, desde que os entes fizessem tal prescrição em

regulamento específico, o que é feito, de maneira geral, por decreto.

Art. 11. As compras e controtoções de bens e serviços comuns, no ômbito

do União, dos Estodos, do Distrito Federol e dos Municípios, quondo

efetuodos pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 do Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderão odotor a modolidode de pregão,

conforme reg u lame nto específico.



PREFEITURA MUNICIPAL 0i5
NOVA SANTA BARBARA

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.931,101, sofreu alteração em

seu art. 3", passando a vigorar da seguinte maneira:

Art. 3e A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos

8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redação dada pelo Decreto ne

4.342, de23.8.2002],.

Em uma leitura desatenta, pode-se inferir que a escolha da modalidade

licitatória ficaria à mercê da discricionariedade do Administrador. Em

primeiro lugar, o Decreto não possuiforça normativa para prevalecer sobre

uma Lei Ordinária, leia-se Lei 8.666/93 e, em segundo lugar a interpretação

do texto citado não deve ser literal, mas sistêmica, observando todo o

arcabouço jurídico que trata do assunto, sopesando e situando o caso

concreto na órblta normativa correta.

A escolha da modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta

escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.



PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos

preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. 5ão encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 22 de março de 2019.

a conventencra e

encaminhamento e

.\ /
Jvt,,'\./
Cortez'úilcken

Procuradora lurídica
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ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO pnpSpUClAL t" L3l2Ol9, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de refeições
(marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais asslrntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7/2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2l106l1993,
Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697 , de 2l I 12 I 2OO0 e demais legisiações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" 080/2Oi8, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
pubiicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 251 03 l2Ol9 .

Ertc Kondo
Prefeito Municipal

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitaçâo para as

(^

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANA

Objeto: Registro de preços para
refeições (marmitex) para Secretaria
Trabalho e Geração de Empregos.

AVrSO DE L|CTTAçAO
PREGÃO PRESENCTAL N.O 13I2O1g - SRP

eventual
Municipal

aquisição
de Obras,

de
do

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
10t04t2019.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia í0/0412019, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 15.960,00 (quinze mil e novecentos e
sessenta reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Arlunicipal de Nova Santa Bárbara, srTo â
Rua Walfredo BittencourÍ de ltloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2510312019.

Marco A de.Assis Nunes
goerro

Portaria n' 080/2018

Ei*'-.- "_

,f.

-o, í-

â
'lt,f L,.1,(-l

1,
i_Bu) Íl
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,
t

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.go r,.br - u'rv rv. n sb. rr r. qo v. b r



PREFEITURA MUNICIPAL 0i9
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO FARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 13/2019 - SRP
Processo Administrativo n." 2312019

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçóes por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail Iicítacaq@nsb.pr.qov.br.

A íalta de remessa do prêsente Recibo de Retirada do Edital exime êste Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocâtório ou outras
inÍormaçôes adicionais pêrtinentes ao certame Iicitatório.

Marco Assis nunes
P tro

Portaria ' 080/20í 8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - ã - E-mail- licitacao@nsb.or'.gov.br - wll.rv. n s b. pr. p v. §1
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PREGÃO PRESENCTAL NO 13/20í9 - SRP
Processo Administrativo n.' 2312019

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de rêfeições (marmitex) para
Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax

, aos t 12019

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.go!-h - www.nsb.or.gov,br
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pRecÃo PRESENcTAL No 13/2019 - sRp
Processo Administrativo n.' 2312019

ItclracÃo ExcLUStvn PARA M ICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMP REENOEOOR INDIVIDUAL íMEt) (LC 147t2014t.

ABERTURA on ucrraçÃo

AbeÉura: Dia 10/04/20í9, às í4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às í 3h30min, do dia '1010412019.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que rcalizaÁ licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contrataÇão dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de refeiçôes (marmitex) para Sêcreteria Municipal
de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos, em conformidade com o disposto na Lei

Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Ler Federal n.o 1O.52O|2OO2, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

041l2OOg e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/í 993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às
'17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
Iicitacao@nsb. pr.eov. br ou aÍaves do site www. nsb.pr.oov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente seráo prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereÇados ao e-mail.
licitacao@nsb-pl§ey-ú. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.qov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregáo Presencial será realizada no dia 1010412019, às í4h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equrpe de apoio.

í. DAS COND|ÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 .1 . Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

respectivos atos constitutivos:

3
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b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaÇam as condiçôes deste Edital e seus
Anexos.

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

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública até que
seja promovida a reabilitaÇáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma,

e) empresa que não seja mrcroempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO E DAS CONDrÇoES DE FORNECTMENTO
2. í. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual aquisição de
refeiçôes (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital;

2.2. O Municipio de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé ÍealizaÍ
licitação especifica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Ler

no 8.666/93 e suas posteriores alterações;

alz

3.1
o

3. DOTAÇAO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaÇão
mentária:

4, DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnaçóes ao presente edital poderão ser feitas até as 02 (dois) dias útil anterior

à data fixada paa a rcalização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou

licitante.
4.1 .1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão

social da êmpresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
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DOTAÇÓES

Conta
da
despes
a

uncional prggramática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonteExercici
oda
despes
a

2019 630 05.00 1.1 5. 122.0070.2009 0 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
Do Exercício2019 640 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 510 3.3.90.30.00.00

0 3.3.90.39 00.00 Do Exercício2019 690 05.00 1. 1 5.122.0070.2009
2019 700 05.o0 1.1 5.1 22.0070.2009 504 3.3.90.39.00 00 Do Exercício

Do Exercício2019 1300 05. 003. 20. 608. 0 1 80.20 1 4 0 3.3.90.39.00.00
0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício2019 2180 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao nsb r ov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.bl
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Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das í3h00
às í7h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
hcitacao(Ansb.or.oov. br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatÍo (24) horas.
4.'1.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçào do certame.

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE
5.1. Esta licitacão é exclusiva Dara oarticioa cão de Microemprêsas (ME). Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e/ou Microemoreendedor lndividual (MEl), sualifiqadas como tais
nos teÍrnos do artiqo 3o da Lei Complementar n." 12312006, com as alterações da Lei
Complementar n.o í 4712014.

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

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurÍdica com

sede no eÍerior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a recêita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titulâr se1a administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade dê banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de

previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisáo ou qualquer outra forma de desmembramento

de pessoa jurídica que tenha ocorrrdo em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;
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5.2.9. Constituída sob a íorma de sociedade por açóes;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaÇão e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HAB|L|TAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Lrcitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia '10/04/20í9, contendo no anverso
destes (respectrvamente) os seguintes dizeres.

6.2. Não será aceito. em oualouer hiDótese, a participacão de licitante retardatário,

ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' í3120í9
ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" í3/20í9

considerado este. aouele ouê aoresentar os envelopes aoós o horário estabelecido
os com rovado or meio do rotocolo da Prefeitura M.

Nova Santa Bárbara-

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

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE
CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de íirma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO X.

7.2.1. A não apresentação, incorreção do documento de credencramento ou ausência do
representante legal da licitante não importará nâ desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, ele não poderá apresentar lances verbais ou qualquer
manifestação em nome da mesma na sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social êm vigor e suas alterações, ou consolidaÇão,

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificaÇão dos poderes do outorgante.
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7.4. Caso o Licitante tenha Dreenchido requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de aDresentar có a do contrato social no enveloDê de

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas I (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

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

Declaração dê cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital-

7.8.í. No caso da sua não apresentaçáo, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constantê do ANEXO V.

7.8.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de

Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.9. Conforme previstos na Lei Complementar no 123106, as MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória

dessa condição, através do seguinte documento:
a) Gertidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial.

7.10. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.í. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruÇões para preenchimento de proposta (Anexo lV).

8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

8.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de

preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidâs no (Anexo lV) e,7
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obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0'l - PROPOSTA, com as mesmas
informaçôes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscriÇão no MF - CNPJ),
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos produtos cotados, conforme relaçáo detalhada do objeto (Anexo l)

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do itêm da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) PÍazo de validade da proposta, que não deverá ser iníerior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
g) Data e assinatura do proponente.

8.4. A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE) ou se não Íor
possível efetivar a lêitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta. Se os
dados estiverem incompletos poderá ser preenchido pelo Pregoeiro.
8.4. 1. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em midia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.4.2. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.4.3. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.4.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificaÇões exigidas ;

8.4.5. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www. nsb. pr.qov. br na guia Licitações/Pregões, onde tembém encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.4.6. a Proposta de PreÇos lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão âcondicionados

no ENVELOPE no 01 ;

8.4.7. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;

Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar

as informaçóes sobre a qualidade e característica dos serviços ofertados pelo licitante,

através de diligências ou vistorias ln /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas

municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais

custos mencionados nas Especificaçôes, constantes do ANEXO l, necessários para

execução dos servÍços licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos

relacronados para habilitaÇão (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,

autenticada por cartório competente, ou servidor da AdministraÇão, ou publicado em órgão

da imprensa ofrcial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.

9.1 . í . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser

apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à verificação
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da autenticrdade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela execuÇão dos serviços com o número do CNPJ e endereÇo
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.í. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública dêste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

í0. DA HABTLTTAÇAO:
,IO.í. REGULARIDADE FISGAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os creditos
tributários relativos às contribuiÇôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituidas a título de
substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;
10.1 .2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentaçáo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
1 0 1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscriÇão e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasrl,

10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),'--
nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei 5.452, de 1o de maio de '1 943.

í0.2. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
10.2.í. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7"

da ConstituiÇão da República Federativa do Brasil de í 988, conforme o que discipltna o

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

I
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10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou /
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.2.3. DeclaraÇão de inexistência de Íato superveniente impeditivo da habilitação, /
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo /
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

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

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

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

10.5. As declaraçôes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser

firmadas por representante legal da empresa.

10.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovaçáo de regularidade Íiscal, mesmo que esta

apresente alguma restriçáo.

10.7. í. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, pronogáveis por tgual período, a critério da

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

negativa.

10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará

decadência do direito à contrataÇão, sem prejuízo de aplicação das sançóes previstas neste

edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já

convocados para apresentar sua documentaÇão dê habilitação e, se necessário, observada

a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério

de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.8. Para certidôes emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado

o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,

devendo estar vá das na data do recebimento dos documentos de habilitação.
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10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de
Registro de PreÇos.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.í. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

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

lacres e protocolos.

'1 1.4. Seráo abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

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

1í.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros Íormais.

1 1 .6.1 . Seráo corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal

presente à Sessão do Pregão Presencial,
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAÇÃO;
í 1.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
í 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

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

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

1 í.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

019
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íí.10. Não havendo pelo menos Íês ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oíerecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preÇos oferecidos.

1 1 .1 1 . Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço
11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenÇão do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

í í.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantês manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.í4. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Prêsêncial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preÇos

praticados no mercado.

11.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

í1.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo citante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condiÇões de habilitação
fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e
item íO - DA HABILITAÇÃO, deste Edital

1í.í7. Se a oferta náo for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preÇo melhor.

11.18. Obtido preÇo aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem íí.í7.

1 í . í 9. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao editâ|, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

1'1.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1 1.2í. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.
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11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaÇão previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do ceíame.

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

1í.26. No prazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
aiustados

1í.26.í. Na recomposição final, os preços unitários náo poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

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

11.27. Podeé o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro rnformará, com um mínimo de 02

(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que seráo reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. i\ licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaçáo.

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

11.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

í2. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Prêço, Por
Item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especiftcações constantes deste

Edital.

12.2. O ob.ieto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
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12.3. Após a declaraçáo dos classificados e náo havendo manifestação dos licitantes quanto
à intençáo de interposiçáo de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

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

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
í3.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razóes em ata, sendo que a falta de
manifestação rmediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitaÇão ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro.

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

13.3. Os recursos interpostos às decisóes proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4'da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçôês, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@ nsb.or.qov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
www. nsb. pr.qov. br.

13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í4. DO REGTSTRO DE PREÇOS
í4.1. Após a homologaÇáo do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transíerência ou cessão da Ata de Registro de

Preços a terceiros.

14.2. PaÂ a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da prrmeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e
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condiçôes da primeira colocada, sendo a execuÇão dos serviÇos nas condiçôes previstas
neste edital e seus anexos.

14.3. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo
fornecedor da Nola de Empenho emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preÇos relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraÇóes,
obedecidas às disposiçóes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
reg istrados.

14.6. No caso de solicitaÇão de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composiçáo do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre oulros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, Índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmile do processo de revisão de preços.

15. DA VIGÊNCIA
1 5.1 . O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 'l 2 (doze) meses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu

extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

16. OO CONTRATO
16.í. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na íorma do disposto no
parágrafo 4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 2í de junho de í993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o obieto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaÇão, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem preluízo da

aplicação das sançôes cabíveis previstas neste Edital.
l5
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í7. DO PRAZO PARA FORNECIMENTO

17.1. O $azo para inÍcio do fornecimento é imediato, após a assinatura da Ata de Registro
de Preços.

í8. DO LOCAL

18.1 . As marmitex deverão ser preparadas nas dependências da Licitante

19. DO PAGAMENTO
19.1. Em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive
os crédrtos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiÇóes instituídas a

título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de SituaÇão junto ao FGTS.

19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

19.3. A Preíeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.
19.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a

correÇão monetárra.
20. DO VALOR

20j . O valor total estimado para esta licitação será de R$ í5.960,00 (quinze mil e
novecentos e sessenta reais), conforme Anexo I - Têrmo de Referência, podendo ser

aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

2í. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, náo
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,

coníorme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanÇões, a

critério da AdministraÇão, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator.
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll- Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotaçáo restritrva no Cadastro de Fornecedores,
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses

de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, ate que seja promovida a reabilitaÇão perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.
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Vl - DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública.
21.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.
21.3. Náo será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
Íortuito ou motivo de força maior.
21.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência,
ll - Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estrmado da
contrataÇão, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente,
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
2í.6. A aplicação das sançóes previstas neste Edital náo exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaÇão do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Admrnistração.

22. DAS DTSPOSTÇÔES FTNATS

22.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.
22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregâo Presencial com

antecedência de í 5 (quinze) minutos do horário pÍevisto.

223. É obrigatoria a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluiÊse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
22.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.
22.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes Íarão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem

como o nome da pessoa indicada para contatos.
22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser.

a) adiada a abertura da licitaçáo,
b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8 666/93
23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
t7
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23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
23.4. ANEXO lV- lnstruçáo para preenchimento da proposta;
23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Ít/odelo de Declaração de ldonerdade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.í í. ANEXO Xl - Modelo DeclaraÇão de Não Parentesco;
23.í 2. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas
oriundas desta licitação.

I

^ | l:

,il, i

Eiic Kondo
Preféito Municipal

Nova Santa Bárbara, 2510312019

io de Assis Nunes
regoerro

Po ria n' 080/2018

Jo rto Godoy
Secretário Municipal de o Trabalho e Geração de Empregos

M

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacaoú)n sb.or.sov.br - rvrvrv.nsb Dr.gov.br
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PREGAO PRESENCIAL N' 13/2019 - SRP

ANEXO I

TERMo oe RereRÊrcte

1. Do Objeto e Valor Máximo

í.í. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
refeiçôes (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos, conÍorme especificações e quantitativos abaixo relacionados.

í .2. O valor máximo global é de - R$ í 5.960,00 (quinze mil e novecentos e sessenta
Íeais).

2, ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

2.1 . As marmitex serão fornecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias
Municipais, de acordo com especificações e preço regisÍado, mediante apresentação de
autorização do município/secretaria (Vale Refeição).

2.2. O fornecimento deverá ocorrer entre 11hoomin e 14h00min

2.3. O pÍazo para íornecimento será IMEDIATO

2.4. O fornecimento será realizado, nas quantidades e especificações constantes na
autorização (Vale Refeição);

2.5. Nenhum fornecimento será autorizado sem a apresentâção do vale refeiçáo;

2.6. As marmitex devem ser preparadas em conformidade com os procedimentos técnicos,
culinários e higiênicos preconizados para serviços de alimentação.

2.7. A empresa licitante deverá ser estabelecida dentro da sede do Município de Nova Santa
Bárbara/PR.

2.8. Do pÍazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no

Edital de Licitação.

t9
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LOTE: 1-Lote001
Pre@
máximo

Prêço
máximo
total

Itêm Codigo
do
produto/
seÍvço

Nome do produto/serviço Quanüdade Unidade

7230 MARMITEX TAMANHO GRANDE,
na cidade de Nova Santa Bárbara
contendo no minimo. arroz, feijão.
saladas, verduras e carne,
acompanhado de 0í (um)
refrigerante ou suco de 290 ml.
Embaladas em marmitex de alumínio
ou isopor.

1.000,00 UN í 5,96 15.960,001

15.960,00TOTAL

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rrrlu'.nsb.Dr.sor'.br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO í3/20í9

ANEXO II _ ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP132019 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná-.E-E-mail - lic itacao@nsb.pr.gov.br - *rvw.nsb. pr.gov.br
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 13/20í9

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARÂ MONTAR PREGÃO

00

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail- licitaca nsb l' or'.br - u*rv.nsb.Dr.Êov. br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO í3/2019

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvtdo um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Municíplo (www.nsb.pr.oov.br), clique no
link Licitações.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Apóscliquena@eescolhaoprocesso/ob,1etopretendidoe
assim visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. OÍientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponiveis no computador e,

após descompactá-los, utilizaJos.
Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF
com o

Nome Edital do Prêgão Presêncial n'13/201g.pdf, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIAOOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP 1320íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre
outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programâ o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZAOO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo PP

1320'1g_ANEXO2_ARQUIVO OIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Seráo liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

ti
AÍquvo d. PÍoposta

ÍI s.,

L irgd,

S.rtà.10 de ràner.o cre 2014

Jl].:.,,,.;,..: \'r/i,,/,r !

Eqúipia^ô tçtêmàr - @.Gqu'plàôo,côm.b

r> Emielão dê Popostã

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr-.gov.br - rvrvrv. nsb.pr.gov.br
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@ Dadas do lornecedor

0 i1

Q' EÊü.ào d.

Clique no botão
janela:

1",=*r.El,lÉJ

no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

'1:.*-gft §iryre*;ii. j+i§*-ili*.

E--:- I I n. c.É- .*-- i et r-.*

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botão aJ 8epÍesernante

os campos com (-) são de

e abrirá a janela:

[E 1! .ld:]ili

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) sâo de

preenchimento obrigatório, clique no botão lD r""i'" e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

5p Qudo societ#o para preenchimento dos sócios da empresa, abÍiá a

A oôdos do ldl@Édq ÊE-
5o1.,10 d. Jün.iro d.2014

2Ol3 PÍêgão P,6ônciàl

(F! lrloliu É@ôslà

!99Y1df!9e9"t. _.r \pp<xor4-aNExo2 aFquvo orerrar oE pnEFõlJÀãI_"_

ETÁNOL COMUM
GÂSOLINA COMUM
D IESE L S]O

r33 772_00

267 r É9,Ê0

35 000.00

001

002
003

t,odr6/-s 9IIç9. I

ProÍênú. MunEp.l dô lbiporã 000053

Êqu'plàno çrt.m,r - M..qoipl.no.coE.h.

' càmpôs ôbngàtdiôs

tlr r-r- f

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mail licitacaoú-Dnsb.pr.qov.br - wrvrv. nsb ov.br
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/ CNPJ

TelêÍone do c6têdo'

./D dt

Núhêro' CoÍnplemerüo

UF' CEP-

Dêt. do rêg'stô ' Númao dô rêgBúo '

I tu e-r'.,

CNPJ'

Ílp. de cargo ou Íúção'

'--p"iàC.i!"ta,"'

Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após

ii
preencher, clique em I para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

D
em Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após iníormado todos os sócios clique em

fl t"*,"

O programa retornará para a lela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados

Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.
.\à 

Emi5ÍãÕ dÊ Pro

@ o"ao. ao1orr.""d. Sg hsmi tropdstà

Ns Lo

001

002

003

lF s",

Veí5ào:1138s,std, 10 der.nêrro de2014

í<-
s I Píod.dors

DIES EL S]O

Equiplano SistÊmar . www.equiplàno..om.br

úl Eravd p!çostô

ExêÍcício Modádàde

2013 Preqão Plesenciàl

T po dà àprxdção

PreÇo l,,lá{mo

133 772.0Í)

267159.50

35 ü00.00

Y \PP<4014-ANEX0 2-ABQUtu0 DIGITAI DE P80P0SÍA .esl

Entidôde

Prêíátuíà Munic'pôl de lbiForã

N! LElação

000053

NoÍne do Lote

ETANOL COMUM

GASOLINA COMUM

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.sor,.b r - rtrlrv.nsb or. gov.br
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Clique na aba Produtos/ServiÇos e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a

marca/modelo (dispensado para contratações de serviços) e o preÇo unitário de cada
produto.

J§ fmiriâo dq

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravarproposta

S §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Infôrmatir'r. t .,

0 i3

,ttr, pÍãpostà gÍrvàdà Ênr YlPPX.\o1a-ÂtlEXÕJ-ÂRqUIVO
DIGIÍAL DE PROPOSÍA.Gsl :ll

ôx

Após o preenchimento da propostl a me:ma deverá ser impressa, clique no botão

. tt"l lmptimit ptoposta
lmprimir proposta:

Para fechar o programa, clique no botão I sui,

ATENÇÂO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP
1320íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") em um CD ou PEN DRIVE, o
qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em

contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao(Onsb.pr.qov.br

S §ravar gopo-tta F lmtrimi propstB@ o"ao. ao 1r'*tt lE s"t

FÍeço Total do Lote

TEÍça,1,1 de.Janeiro de 2014 Equiplano S;çtÊntà§ - www.equiplano.com.br Verrãoi 11..18

0,00

: Ldes I Produtos/SeÍviÇos

Trpo da àpuÍôÇão

N! llem Nome

001 D|ESEL Sr0
OO2 DIESEL 5IO

Qlde. Unid. Freço Un Mái Màíca

r.00 uN 10.000,00

1,00 uN 25.000,00

Preço UnitáÍio

0.ü0 ü.ü0

É

a'.q!!y!.!: qr9p"-"1: ,
Y \PP«01 4_ANEXo2-AEQUIVo DIGITAL DE PH0P05TA-.esl

Entidade

PíeÍEiturê Mun'cip6l de lbiporã

N! Licilação Exercício Modàldàde

000053 2013 PÍegão Presencial

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoú)nsb.pr.gov.br - wrvrv. n sb. Dr. qov. br'
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENOIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N" 13/2019 - SRP

Prezados Senhores.'

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

portador da RG no....... e do CPF
no....................... declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de HabilitaÇão,

conforme exigido pelo inciso Vll, do ertigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - itac nsb br - rwwv.nsb. pr.gov.bl
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DEcLARAçÃo coMPRoBAToRIA DE ENQUADRAMENTo coMo MIcRoEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 13/20í I - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no '123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao t ov.br - »'rvrv. n s b. pr. qo v. b r
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

DEcLARAÇÃo QUANTo Ao cUMPRIMENTo AS NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No í 3/201 9 - SRP

Prezados Senhores

A empresa

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

DECLARA, para fins do disposto no rnciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de í993, acrescido pela Lei no I854, de 27 de outubro de í999, que não emprega
menor de dezoito anos em trâbalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de

aprendiz.

Local e data,

0 r6

inscrita no CNPJ sob no

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitacao@nsb.pr.sov.br' - lvww.nsb.pr.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial N" '13/20í 9 - SRP

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

CNPJ sob no . .. . . . . .. .. ... .. .. .. . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N' í 3/20'l I -

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacaoú?nsb.pr.qov.br' - rvurv. nsb. Dr. gov. br
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ESÍADÔ DO PÀRANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 13/20í 9 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregáo Presencial No 13/2019 - SRP,

sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gor'.b1 - srlrv.nsb or.sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No í3120í9 - SRP

A empresa , com sede na CNPJ n.o

representadapelo(a)Sr(a)-,cREDENclAo(a)Sr.(a)-
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N'í3/20í9 - SRP, para registro de preços
para eventual aquisição de rêfeições (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras,
do Trabalho e Geração de Empregos, podendo formular lances, negociar preÇos e praticar

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as

fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

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

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No'13/20í9 - SRP

_(nome da empresa)
ono , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade n0

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial N" í3/2019, 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 Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
GPF

inscrita no CNPJ sob

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gor'.ú - urr'rv.nsb r ov.br
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ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.'
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO í3/2019 - PMNSB

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/000í-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenko, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., rnscrito no CPF sob. o
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . , doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N'8.666 de 21106193 e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00.
Decreto Municipal no 04112009 do dia 0410912009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial N" 13/2019 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de refeiçóes (marmitex) para

Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, conforme especificado,
oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com

endereço à <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classrficada, observada as especificaçóes, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiÇões abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preÇos para eventual aquisição
de refeições (marmitex) para Sêcretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial
N' í3120í9 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgâo Gerenciador não se

obriga a contratar os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades

indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para conlratar de um ou de
mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. í 5, § 4o, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto

no 6.906/03

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO OO OgICTO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS,CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com vâlidade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic itacao@nsb.pr.gov.bt - rvttlv.nsb r ov. br'
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CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Ltcitação correrão por conta da seguinte dotaÇão
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA. DA VALIOADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de PreÇos, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo atraves de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenizaçáo de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata,
na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Admrnistraçáo.
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
íorturtos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequÍvel em função da elevação
dos preÇos de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preÇos registrados deverá ser formulada com a
antecedência de í 5 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicaçáo das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora.
- não aceitar reduzir o preÇo regislrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condiÇão de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório,
- por razões de interesse público, devrdamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condiçóes

estabelecidas nesta Ata de Registro de PreÇo ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicaÇáo do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, iuntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Nova Santa Bárbara, Paraná-.!,-E-mail-l ca nsb f ov.br - urr.rv. n s b. pr. aov. b r
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cr-Áusuu sÉrrul - DAS oBRtcAÇÕes oa aeNertcrÁRra DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execuÇão inadequada. Manter-se
regular (documentaÇão obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagamento.

A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis
e comerciais resultantes da contrataÇão.

cLÁusuLA otrAvA - DAs oBRtGAÇôes oo MUNtcípto
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAÇÃo PARA FoRNEctMENTo

As marmitex serão íornecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias
Municipais, de acordo com especiíicações e preÇo registrado, medianle apresentaÇão de
autorizaÇão do municipio/secretâria (Vale Refeição).

cLÁUSULA DÉCIMA - Do PRAzo E QUALIDADE

O prazo para fornecimento será IMEDIATO. As marmitex devem ser preparadas em
conformidade com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos preconizados para
serviços de alimentação.

GLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DO LocAL

As marmitex deverão ser preparadas nas dependências da Licitante.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA . DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Sêcretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágraÍo único do artigo í í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a

título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a lerceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,

a Prefeitura aguardará a regularizaÇão por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo

pÍazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do

banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivaÇão do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
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deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presêncial n" 1312019 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigêncies:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as

especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos

serviços.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévra autorização da

Administraçâo da Prefeitura Municrpal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuçáo da ata todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momento
da execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceila pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanÇões:
. Advertêncial
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, alem do desconto do valor correspondente ao fornecimento não

rcalizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anosi

Em qualquer hipótese de aplicaÇão de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e

danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos.

a) greves;
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b) epidemias;
c) cortes freqúenles de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acrescimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRATO
Será dispensada a celebraÇão do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos,
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situaÇáo regular quando da emissáo da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classiíicação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLAUSULA DECTMA SEXTA - DAS D|SPOS|ÇOES FTNATS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presêncial No 13/20í9 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçóes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO
Fica eleito o íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaÇão.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>.

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RGn'..............

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Nova Santa Bárbara. Paraná - :E - E-mail - licitacao@nsb.pr.go r'.br - rvrvrv.nsb.or. go". br
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CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

056
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PORTÂRIA N' O8O/20T8

O PRE!.EITO MLNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, Tesoive, no
uso de suas atribuições legais:

NAMEêB

Art.1" - A Comissâo de Pregão, compos{a pelos seguintes membros

- Pregociro: Marco Antônio dê Assis Nunes - CI/RG no 13.315.069-2 SSP/PR;
- Suplente: Mônica Maria Proença Martins dâ Conceição - CI/RG no

10.450.207-5 SSP,?R.

- Equipe de Apoio: Rosemcire Luiz da Silva - Cl RG n" 7.224.894-5 SSP/PR;
- Suplente: Mâria José R€zende CIIRG no 9.170.714-4 SSPPR.

- Equipe de Apoioi Polliny Simere Sotto - CIÂ{G ro 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Mâriâ de Fátimr Ribêiro da Mata CI/RGno 3.609.203-3

Art. 2'- Ilsta portaria enlra em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contrario

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2.018

rlc ndo
to Municipal

Rua Walftedo Bittencourr de Moracs n" 222, Ccnrro, ? 43 32661222,8 -E6250-000 No!ã Santa

BárbÊra, Pâraná - E - E-mail Ircitaçadànsb pr.qov.br - Srlc - lr]xw.nsb.pr.gov br
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De: Setor de Licitaçôes
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2510312019.

Prczada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n' 13i2019, cujo objeto é o registro de preços para

eventual aquisição de refeiçóes (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do

Trabalho e Geração de Empregos, em atendimento ao disposto no parágrafo único,
art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain ristina itk do
itaÇÕeor de Lic S

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100 = 
- 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - ljçitacaoú?nsb.pr.sov.br - rvs rv.nsb.pr. gov.br

Santos



PREFEITURA MUNICIPAL 0;9
NOVA SANTA BARBARA

Processo Ad ministrativ o ns O23 / 2079

Pregão Presencial ns Ot3/2O79

Objeto: Registro de Preços para eventualaquisição de refeições (marmitex)

para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO NE O46I2OL9

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ns Ot3/2019, o qual tem por objeto registro de

preços Eventual aquisição de refeições (marmitex) para Secretaria

Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

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

Decreto pe 5.450/2OOS [paro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ns 70.52O|2OO2, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento



PREFEITURA MUNICIPAL 0§0
NOVA SANTA BARBARA

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem

a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem

licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,

cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances,

a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação

e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou,

se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela

Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em 01

(um) volume, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne LO.52O/2OO2, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL
081

NOVA SANTA BARBARA

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus

anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ns 10.480/2002, clc o parágrafo

único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles

de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada

pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração

Direta Municipal.

É o parecer.

Ate nciosa mente.

Ç;kn*.kd"n I tq)
Procuradoria J u ríd ica L 51"



26t43t2419 Mural dê Lrcrlações Municipais

0âz

nlorhrEõê! Gêrà'!

TCEPR

À
Instrturcàr, F r.n.e ra

Cont|aio C€ EmpÍésrno

Detalhes processo lcrtatório
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Anor 20lc
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Vallêr
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De..nção ResLjm.la do ObJ.lo' Registro dÊ p[eç.,s pàra €venrL]at àqirisição de íeierçôes (màínrltex) pãrà

s€.r--laÍia rlunrcrpal de Obrês, dc Í.ebalho e Gtração de Emprêgcs

Forma oÊ Ârêhçãt

Doláeão Oíça.reÍ:!;';ã'

Preço máximolR€i.rêic'd d€ preÇo'

Ri.

Dàtà oê iarcanrei)ro do Ed lal

Dai. dô AbênLrà nãs P opúslãs

05cci1512:00702úc!1190t00üút

15.-c60,00

25iA3l)At9

10,'04;r2019 Dêrô Reg str o

Data REç.tro

lói01,/2úr -a

liOVÂ Daia ià Âb€itüra cês prôpcitns

Dêtó Ce Lên(ãnlÉr:t: co Ed tal

Dàta dê Aberttj.ê dJs Propostas

r'á ilens exclirs vos par" ÊPP/1,1E? Srm

Há .c(a Ce part opaÇão p.Íà EpP/l'ia' Náo

TreÉ-se dc ô)rJ aonr er gênc a dÊ sübcontÍôlaíão ac EP?,IniEr llào

Hà f,rrÍdade pdtur aqu s çôes d€ ir:cio€r.presas re,.j cn.rs ô! .Éa15, Não

Percenru3lde p3't arpnÇào aj,n0

Datã CarrcÉ aoleFta

CPF, 4271512958 í!q!qqll
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lei nlô60, de.02 de abril
de 2013.

Àvtso DE LtcIrAç o
PREcÁo PRESENctAL N. i3/2019 - sRP

Objêtor Regisho de píeços para êventual aquisiçáo dê rêfêiçóes (marmitex) para Sêcrêtaria Municipaldê Obías, do TÍabalho ê Gêrâção dê Emprêgos,

Tipoi Menor preço, por ilem.
Rêcebimenlo dos Eôvelopes:Até as í3h30min, do dia 10ÍW20í9.

Aclo do P,egào: Dia í0/04/20í9, aÊ l4h00min.
'ço máxrmo: Rt 15.960,00 (quinze mil e novecrntos e sessenta reais).

lníormacõês Comolêmentares: poderão seÍ obtldas em horáro de expedienle na Píeíeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara s to à Rua WalÍredo BinencouÍt de MoÍaes no

222, pelo Íonei43-3266-8100, por Email: lDila@pl@I§h.E{.ggLbi ou pelo site !@Jsh"otgqLbt

Nova Santa BáóaÍa, 25/03/2019.

Marco António dê As6is Nunês
Pregoêiro

Portada n'080/2018

PREGAO PRESEiICIAL N" 11/20í9

Objeto: ContntaÉo dê êmprêse êspêcializâdâ par. prêstâçáo dê sêryiços dê manutênçáo dos pontos dê llumlnaÉo públlca do Municipiodê t{ovâ Santâ Bárbarâ.

Tipo: Menor preço, poÍ item.

Recebimenlo dos Envelopes: Até as í3h30min, do dia 11/04/20'19.

lnício do PÍegáo: oia l1iO,U20í9, as l4h00min.
Preço máximo: Rt 79,998,00 {setênta e novê mil, novêcênlos e novênta ê oito rêais).

Efgln3fÕSslgl0Dli@!êlÊ§:poderáo serobtidas eÍn horáno de expediente na PreÍeitura Municipalde Nova Sanla BáóaÍa, srto à Rua Wâlfíedo Bittêncouí dê Moraes no

222, pelo íonê: 43-326H100, por Email: lrcrtac€o@nsb.oÍ.gov bÍ ou pelo srle www.nsb.oÍ.gov.br

Nova Santa Bárbara, 26/03/2019.

Marco Antônio de Âssis Nunes
PÍegôêiÍo

Porlaria n'080/2018

De acodo com o pÍocedimento âdminislrâüvo instauÍado pelo Municipio dê Nova Sanlá Barbara, objelo do prolocolo no 2í2019, reÍeÍenle ao pÍocesso de

dispensa de licilação, pâra LocaçÃo DE ÓvEL PARA |NSÍALAçÃO DA SECRETARIA DE ASS§ÍÊNCIÂ SOCIAL, conÍorme solicitaçáo íêita pela Sêcrelafia

Municipalde Assislência Social, e sendo alendidas as nomas legais pertrnenles e na Íorma do rnciso ll, do art. 24, da Lei 866ô/93 e postenoíes alleraçoes, caÍactêrizâ-se a

referida dlspensa de licilaÉo.

Nova Saôta BárbaÍa PR,26/03/2019.

E c Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

EptÍaL DÊ coNvocacÃo PARAAUDTÊNC|A púBLtca

O PREFETTO MUN|CIPAL DE NoVA SANÍÀ BÁRBARÂ, Esrâdo do PaÍaná, SÍ. ERlc KONDo, de acordo coÍn os princÍpios ê leis da lransparêncra e da

oubric dade que regem a ad mrnEtÍação púbhca, ampa rado no arl. 48 e no seu PaÍágraío Ú nrco da t ei Complementa' n' 1 0 1/2000; loma púbhco a Íeahzaçào de AUDIÊNC lA

PUBLICA, no dia 29 de maÍço de 2019, com início às 09 horas, na CâmaÍa Municipal de Nova Santa 8áÍbara que lÉtará da ElaboraÇão da LDO - Lei de DiÍetÍrzes
orÉmentárias para o ere.cício 2020.

Atendendo aos pnncípios da Adminisbaçao pública, consagEdos em texlos legais, h2emos o chamamenlo público para paÍlrcrpar desla aud êncE.

Nova Sanla Báôara, 26 de marÇo de 2019.

""''i[[,T'":",
O PREFEITO M|NICIPAL DE Nova Santa 8árbara Estado do Paraná, SÍ. Eíic Kondo, de acoÍdo com os p.rncipros e leis da tíansparência e da publicidade que regem a

adminislÍaçào pública, amparado no art, 4E e no sêu Parágralo Único da Lei Complementar n" í0í/2000, vem por meio desle convidar a populaçáo a partiopar da

ÂUDIENCIA PUBLICA, no dia 29 dê maÍço de 2019, com inicio às 09 horas, na Cámara Municipâlde Nova Santa Bárbara, quê tralará da Elaborâçáo da LDo - Lei de

Dríêúzes orÉmentárias pâía o exercÍcio 2020.

Diárlo Oficial Eletrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua. WalÍredo Bittencouít de MoÉes n'222 - Centro

Fone/Fax (a3) 3266-8100
E'marl. dranooÍicrai@nsb.pr gov.br

*1wv.nsb.pr.gov br
ww.lranspaÍenciaparana.com.bÍ/doensb

D.*i!rÉrr! assrnidc pi C.nÍGa! Drrrr u.yâ Sdnrâ
&áÍbâÍá Prêlàrrá r,n,nêpal s556104r:ô)il6n ac sERÀsa
SJã ,úleo[dôdê ê grrr.tdo desd€ quÊ ,slxlâjo !l6vés
ú sE: hío/rri*v.úansÕa.é@ão âná ts br:lEelsu

N'í447 - Nova Santa Bárbara, Paraná_ Têrça-Íêira, 26 de Março do
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Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira - PR

C. Procópio, OuaÍle-Feira, 27 de MaÍço de 20 6!
Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara - PR
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDrcA

NOMERO OE IN§CRIçÃO

2il.í 07.05í/0001{5
ATRZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OÂTA DE ÁBERÍ\'RÂ
03/022016

NOME EMPRESÁ8IAL

MARTA TVONE BORTOTÍ| 0761462ít08

ÍTTULo Do EsTÁaE.EcI,E{To (NoME OE FAI.IÍÀSA) PORTE

itE

cÓo§,o E oEscR tç/lo DA ÂTMo^DE EcoNoa cÂ PÊrNclFnl.

56.'lí-2-01 .R staur.nt.§ s slmllarês

cÔot@ E oEscRçÀo oÁs ÂTrvDÁDEs rcoNÔir rc^s srcu NoARIÀs

56.20.í.04. Fornêcimonto de allmentos preparados pre ponde ranlem e nto para consumo domiciliar
10.91.í.02 - FabÍlc€çào de produtos de padarla e confgllaria com predomlnància de produção próprla

cÔo tco E oEScRrÇÁo oa NATUREÂ JURIDlc,A

2í3-5 - Én prerárlo (lndlvldual)

LOGFÁDoiJRO

RZACARAS LE IEi GOrcALVES
NÚi,IERo

287
COI\IPI.EM ENTO

CEP

E6.250-000
EARRO/D §TRTÍO

CB{TRO
MUNrctslo

I{OVA SANTA BAREARA PR

ENOEREçO rco TELEFONE

(43) 9í93{017

ENTE FEDER'IÍMO RESPONSÁVE:L (Ef R)

sruÀçÀo cÀDÂsÍR r
ATIVA

OAÍA OA SIÍUÁçÀO CÁDÀSTRÁL

o3t02no16

MOTlvO DE SIIUÁçÁO CADÀSTRÀL

sÍÍuAÇÃô ESFECtÁI OATÂ DA SÍTUAçÃO ESPEC IÁL

(Âlut2o19 CcÍÍpÍo\ant€ d€ líscriçfo € do SihraÉo Cdastral

Aprorado pela lnstrução Normati\a RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

^ Emitido no dia 0U04/2019 às 08:58:09 (data e hora de BÉsília).

nsq

Página: 1/'l

htF6rÁÀrw,/.recdta.faz€nda.gorbí/P€sseJu.icicdcNPJ/cflfjrqdcnpjrera_CqÍpÍod{e.6p

trq G"'o-
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GeÉificado da Condição de
M icroempreendedor lndividual

ldentificação

066

Nome Emprcsarial
MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808

Nome do Empresário
MARIA IVONE BORTOTTI

Nome Fantasia

Capital Social
5.000,00
NúmeÍo ldentidade Orgão Emissor
78597534 SSP

UF Emissor
PR

CPF
076.í46.218-08

Condição de Microempreendedor lndividual

Situação Cadastral Vigente

^ATIVO
Números de Registro

Data de lnício da Sltuação Cadastral Vigente
03t02!2016

CNPJ
24.107.051/0001€5

Endereço Comercial

NIRE
41-8-0396275-8

CEP
86250-000
Bairro
CENTRO

Logradouro
RUA ZACARIAS LEMES GONCALVES
Munícipio
NOVA SANTA BARBARA

Número
287
UF
PR

Atividades

Data de lnício de Atividades Forma de Atuação
0310212016 Estabelecimento Íixo

Ocupação Principal
Proprietário(a) de restaurante, indêpendente

Atividade Principal (CNAE)
56.11-210'l - Restaurantes e similaÍês

OcupaçóesSecundárias AtividadesSêcundáÍias(CNAE)

Doceiro(a) independente 56.20-1104 - Fomecimenlo de alimentos preparados preponderantemente para
consumo domiciliar

satgadeiro(a) independente lf^11Í,,'"ti;ILl[lcimento 
de alimentos preparados prêponderantemente para

conÍeitêiro(a) independente 10.91-1102 - Fabric€Éo de produtos de padaria e conteitaria com predominância
de produção própria

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspeclos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restriçoes ao uso de
espaÇos públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamenlo deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certiíicádo comprová âs inscÍiÉes, alvaíá, licençâs e a situaÉo de enquãdramênto do empresário na condiÉo de Micíoem
sua aceitaÉo está @ndicionada à vêriÍicáçáo de sua autenticidade na lntomot, no ondoíoço: hltp://www.portaldoemprêgndedoí.gov
com base na ResoluÉo no 16, de 17 de dezembÍo do 2009, do Comitê paIa Gostilo da Rêde Nacional para a SimplmcâÉo do
Empresas o Negócios - REDESIM. ATENçÃO: qualquor rasura ou oír€ndâ invalidaé êstg documgnto. Paiá pesquisaí ê in
(quando convênênles do cadastro sincronizado nacional), inÍorme os elementos abai xo no Ê

emitido
de

nrcipal

httpJlww .lecáitâ.Íezende.ooy.brrPêBaoâJurldlcârcl{PJrícpi./conBuite.âso

44J'u<t-

êtrônrco



Número do Recibo
ME06540100

NúmeÍo do ldentificadoÍ
24107051000r85

Data de Emissão
09t04t2019

j.j i



MARIA IVONE BORTOTTI 07614621 808
CNPJ: 24.107 .051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA - PR
TEL: 43 99í93-8087

ANEXO V

i16?

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISTTOS DE
HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 13/2019 - SRP

Prezados Senhores.'

MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808, inscrito no CNPJ no

24.107.05110001-85, por intermedio de sua representante legal a Sr. a MARIA
IVONE BORTOTTI, portadora da RG no 7.859.7534 SESP PR, e do CPF no

076.146.2í8-08, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

Assinatura NYlO^Lt> 13."dbÍl'
Empresa - MARIA ÍVONE BORTOTTI 076í4621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Proprietária
RG - 7.859.753-,4
cPF - 076.146.2í8-08

\
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MARIA IVONE BORTOTTI 07614621 808
CNPJ: 24.107 .051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N" 287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA _ PR
TEL: 43 99193-8087

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATÓRh Oe ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESÂ OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregãp Presencial No í3/2019- SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa MARIA IVONE BORTOTTI 076'14621808,
CNPJ n" 24.í07.05110001{5, esta enquadrada na categoria de
Microempreendedor lndividual (MEl), bem como não está incluída nas
hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

rj68

&'*,,* O*I&'Assinatura l-Y\At\,o-
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Proprietária
RG - 7.859.7534
cPF - 076.í46.218-08

/i

"ly1 ç ^t;-
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL. DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO OE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO

$6e

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁBIO ENOUADRADO
COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MEI PágiNA: OOl / OOl

abalxo clnstam dos docum€ntos srqulvsdos nsda Junta Comorclal ê/ou dê arqulvos
or s-são ylg€ntê8 na órta da- tur eçodlÉo.

l{ome Empresarld:r:[ÃnIA- MqlE.EOHitCÍtn 076t462í8lE
ilome dê Fantaala :

l{aturêza Jurídlca : EI,PnES-ÁFP

Ocupaçõês:
PÍlnclpal:
S€cundárlas

RESÍ
, Fo!!Eg{,

de
PREPARÁDOg PREPOIOERANTEIIEIITE PARA COi§UUO TX)ITICILIAR

de Éiúaíd.-coíí€ft.Íh com prgdomlnüch de p.oduçao próprla

illcrosnpr€endedoÍ lndividual - MEI
SIM

: O rlprtatte aorá dê!êí'rqurdÍado da condiÉo' d.Elrp.rüi e _JJ_

(rd

úllmo AÍqu
Data:

Alo:
Evênlo (s):

gB96'1158

INSC

E PRESA

CURITIBA - PR, 04 de abrildo 2019

tlata Elolto:
Dsta Elelto:

xx/ gxxxx (l)
xx/xvxxxx

ilâlmente 04/04/20Í9

lr{scR
Data a nlr da

r9193174-8

o

LEÁNDRO MÂRCOS RÂYSEL BISCAIA
SECRETARIO GEHAL

/h1Or-l-ct"
Oocumonto
Junla Paraná
CNPJ:2.968.í 70/000í-99

Dalâ dê lníclo
dê Atlvldaê

zal0Bm17

tüimero de lder mcâÉo do Beglétio de , - -
Emprg3as - NIRE (Sêdê)

41 I üXt6275-8

Ort! ó€ Arqulvanênro do
Ato Conslhutlvo

@Íi2m1624r07.(Eíi0@l{ti

CIIPJ

End€Íeço Comorç,hlçgínplsto (LogradoiiÍq-ff a CqnpFiroíifo; BalrÍoiDlstÍtlo, Xunlcíplo, UF, CEP)
nul zacanns tges corctves, zrr, cEiÍÍRii flova sa]ÍÍa BÁFBAnÀ PR. s6250{o

Docalr.:
n&o{lalcoollcrl

aleFrbílc.c.o

lcroempresa
SIM

(ta 't23106)

Capttalr R$

(cri{co MrL

,:,._!.úg,m

!!fF)..-'...

Slatus
xxxxxxxxxx

Forms de ÂtuaÉo:

EstEbol€clmento Flxo

-:.a!.--'-.--... Slluaçáo
REGETRO ATIVO

Para ve.ificar a aulôntkíredê âcassê wwwjuntacDmêÍqal.pr,gov,bÍ

e informe o númêro ígí 9317i18 na Consullla de Autentouade

Cdelb dEpo.rlvôl po. 30 diâ6 x.íd. horríódt F l-sZ
Você d€vo instalar o c€rtificado da JUCEPAR
w nrÊrámdâl tr.^v h./érrifê.|ô

É

dedocs.Êoprletarlo
salgador -

t-fEll-lrr'l
Oblelo:
SêÍYlco e vsnd!

dê conlellll! - Corísltrlro



OPÇÃO RESTAURANTE
JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950

CNPJ: 1 8.47 4.82410001 -69
AV: CICERO BITTENCOURT RODRIGUES

N" 242, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: 43 99189-7887

ANEXO X

TERIUIO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No í3120í9 - SRP

A empresa JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950, com sede na Av

fi?0

Cicero Bittencourt Rodrigues, no 242, Centro,
n.o 18.474.824/0001-69, representada pela S

Nov Sa -Pr , CNPJ
osiane Nunes de Mirand a,

CREDENCIA o Sr. Tiago de Oliveira, Empresario, portador do R.G. no

9.127.480-9 e C.P.F. no 060.192.989€5, para representá-la perante o
Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 13/20'19 - SRP, para registro de preços paÍa eventual aquisição
de refeições (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do trabalho e
Geração de Empregos, podendo formular lances, negociar preços e praticar

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e dêsistir de recursos em

todas as fases licitatórias.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019

\

Assinatura
Empresa -

tU -rlLrUC
]ANE NUNES DE M

"L /cla.rA^
TRANDA 06048689950

Eín

t{oyê S )b

Representante Legal - JOSIANE NUNES DE MIRANDA
Cargo - ProprieÉria
RG - 10.í30.365-9
cPF - 060.486.899-50

_ s€fitvtÇo usrnrr^r E rDva s^ríÍa aÁRrlRAÊ-.b-Jrüüê tüE, _ C'r"_ r"."raiã-rãAú,ôE*ià,r86làDú_ rá -
Selo Digit.l n0. 8opÂj. hsjt. a2.6t - agJbà TCRVh

R€cd$eço E a.EóaE b
ti.tRAT{DA Dür É

d€r JGICNE HUNES O€

e

o-q
b&É H

/;,*
de dÍ de 2019

Vehuirb lila
F

Íúorg.do



wutm19 Cdrp.o\6nte de lrEcrição e d€ SitEção Cdastrd
.íl?11

*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDrcA

NÚMEÂO OE IN§CRçÁO

1E.474.82iU0001-69
]iIATRZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CÂDASTRAL

OAÍA OE ÁAEF IURA

107n013

NoilE EMPRESÁRAI

JoslÂtlE i{JNB o€ tl IRANoA 06048669950

TITULo oo E§TÀAEfctrtENTO (NOME OE FÀ{ÍÀSA)

OPCAO RESTAI.RA NÍE
PORTE

ME

cÓorco E DEscRçÃo oÀ aÍMDÁDE ECONÔMrca PRTNCTFÁr

56,íí-2.01 . Restaurantes e slmllaÍês

cÔor@ E oEscRçÀo oas ÂrMoAoEs Ecol{ ÔM rcAS sEcu NoAÂrÀs

l{âo lnformada

cóor@ E oEscRçÃo oa NÃruREz.a JURlorc^

2í3.5 . Eil PREARTO (|NÍXVtÍXjAL)

CEP

86.250.000
EÀRRqD§ÍRÍTO
CE TRO

MUNICIPIO

TIOVA SANTA BARtsÂRA

LGFAOOIJRO

AV CICBO BITTS{C OI,RÍ RODRIGUEi

EI{OEFEçO EI.EIRÔNlco

NÚMao
242

PR

ÍEfFONE
(43) 9íE9-78E7

COMPIEMENTO

ENTE FEDÉA,AiÍVO (EÍR)

SIÍUÁçIO CÀOASTRÁL

ATIVA
oaIA oa sÍuÀçÁo cÀDAsÍRÀt
12rO712013

MOII\O OE SIÍUAçÁO CÀDÁSTRÁL

sÍruÁÇro EsPEctÂt- OATÂ OA gTUÁçÀO ESPECIÀL

Apro\ado pela lnstrução Normati\a RFB no '1.634, de 06 de maio de 2016.

^Emitido 
no dia 09/04/2019 às í0:13:29 (data e hora de Brasflia).

,/tt76t,r-o-

Página: 1/'l

httssr^,!y,r'l.recdta.fu eíÉa.g olú/Pess@,Júidicdc N PJ/crÊ re\6/C rE, rs€_Confrc,lâtte.6p 1t1



tW
Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual

ldentificação

Nome Empresarial
JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950
Nomê do Empresário
JOSIANE NUNES DE MIRANDA
Nome Fantasia
OPCAO RESTAURANTE
Capital Social
10.000,00
Número ldentidade Orgão EmissoÍ
10í303659 SSP

UF Emissor
PR

CPF
060.486.899-50

Condição de Microempreendedor lndividual

^ Situagão Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

Data de lnício da Situação Cadastral Vigente
12t0712013

CNPJ
18.47 4.82410001-69

Endereço Comercial

NIRE
41-8-0180409-8

CEP

862s0-000

Bairro
CENTRO

Atividades

Logradouro
AVENIDA CICERO BITTENCOURT
RODRIGUES
Munícipio
NOVA SANTA BARBARA

Número

242

UF
PR

Data de lnício de Atividadês Forma de Atuação
1i,0712013 Estabelecimento Íixo

^ Ocupação Principal
Proprietario(a) dê restaurante, independente

Âtividade Principal (CNAE)
56.1 1 -2101 - Restaurantes e similares

Termo de Giência e Responsabilidade com Efeito de Li en e Funci n
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela PrefeituÍa do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança públic€, uso e ocupaçáo do solo, atividades domiciliaÍes e restriçÕes ao uso de
espaços públicos. O não-atêndimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licençâ e
Funcionamento Provisôrio.
Estê Cêítificado comprova as inscíiçóes, alvará, licenças e a situaçáo de onquadramento do empresário nâ condiÉo de MicÍoempíeendedor lndividual A
sua aceitâÉo está aondicionada à verificáÉo de sua autenticidade na lntêmet, no ondoreçor http://www.portaldoêmpíeêndedoí.gov.br/ CeíiUcádo emdido
com bãse na Resoluçáo no 16, de 17 d6 dezembÍo de 2009, do Comitê para Gsstito da Rede Nacional para a SimpliÍicáçáo do Registro e da LegalÉaçáo de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENçÃO: quelquer rasura ou €monda invalidará este documenlo. Para posquisar a inscriÉo estadual e/ou municipal
(quando convenentos do cadastro sincronizado nacional), in[orme os elemenlos abeixo no endoreço eletrônico
htto://www.rêceile.Íãzênde.oov.bÍ/Pê33ôaJuridicá.rcNPJrícpUcon3ulta.33o

Data de Emissão
09/04/2019

NúmeÍo do Recibo
ME74463979

Número do ldontificador
18474824000169

/Lz-7ct



OPÇÃO RESTAURANTE
JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950

CNPJ: 18.47 4.82410001 -69
AV: CICERO BITTENCOURT RODRIGUES

N" 242, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: 43 99189-7887

ANEXO V

- :i.).

DECLARAçAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAçAO

Pregão Presencial No 13/20'19 - SRP

Prezados Seahores,'

JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950, inscrito no CNPJ no

18.474.82410001-69, por intermédio de sua representante legal a Sr. a
JOSIANE NUNES DE MIRANDA, poÍadora da RG no 10.130.365-9 SESP PR,
e do CPF no 060.486.899-50, declara que "Atende Plenamente" aos
requisitos de Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei
Federal no 10.520, de 17 de julho de2002.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

Assinatura /^gr/*", -/kt+rlt> rrú *l/t zrzra^
Empresa -UOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950
Representante Legal - JOSIANE NUNES DE MIRANDA
Cargo - Proprietária
RG - 10.130.365-9
cPF - 060.486.899€0

:073

,lqc]" ,<)-r-)r



OPÇÃO RESTAURANTE
JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950

CNPJ: 18.474.82410001-69
AV: CICERO BITTENCOURT RODRIGUES

N" 242, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: 43 99189-7887

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregãq Presencial No í3120í9- SRP

Declaramos para os efeitos Ço disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que-a Empresa JOSIANE NUNES DE MIRANDA
06048689950, CNPJ n' 18.474.8241000169, esta enquadrada na categoria de
Microempreendedor lndividual (MEl), bem como não está incluída nas
hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

Assinatura /pvor" -zzu,r{b r.4 2fi2."-t
Empresa -TOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950
Roprêsentante Legal - JOSIANE NUNES DE MIRANDA
Cargo - ProprieÉria
RG - í0.130.365-9
cPF - 060.486.899ó0

7rl0

D
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CERTTDÃO StMpLtFtCADA PARA EMPRESÁR|O ENQUADRADo COMO

M|CRoEMPREENDEooR INDIVIDUAL - úil - Página: 001 / 001

Certificamos que as informaçôes auaiiô'càn"ã. Oã" oo"r."ntos aÍquivados nesta Junta Comercial e/ou de arquivos

"r"tion,"o" 
.eá"uioos do portal do Empreendedor e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOSIANE NUNES DE MIRÁNDA 06048689950

Nome de FANtASiA: OPCAO RESTAURANTE

Natureza Jurídica : EMPRESÁRlO

Número de ldêntificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do

Empresas - NIRE (Seàe) Ato constitutivo

41 8 O18O4O9-8 18 474.824/0001-69 12t07t2013

Endeíeço ComeÍcial Compteto (Logradouro, No e Complemento, Bairro/OistÍito' Municipio' UF CEP)

AVENIDACICEROBITTENCOURTROORIGUES,242,CENTRO,NOVASANTABÁRBARA'PR'.8-6'250'OOO

Oate de lnicio
de Atividade

2710812014

Ocupaçôes:
Pflncipal: RESTAURÂNTESESTMTLARES
SecundáÍias:
Objeto:

Servico e venda de comidas prepaÍadas e bedidas alcoolicas ou nao _

ProprietaÍio de íestaurante

Capital: R$

(DEZ IúIL REÀIS)

10.000,00

Ultimo Arquivamentol
Data.OZ01/2016 Núme.o:M't54'1104499

Ato: ENOUADRAMENÍO DE MEI

EVENTO (S): ÉNOUADRÁMENÍO DE MEI

(1) Oata a paÍtir da qlral o eventq prodlE: efeito'

Foíma de Atuaçâo:

Estabeleclmento Fixo

IBIPORÃ - PR 09deâbÍrl de20'19

MicÍoempreendedor lndividual - MEI
SIM

O empÍe9ário seÍà desenquadÍado da condiçáo

dr MEla partií de 

-/-/-
(Leico q123/06)

icroempre
SIM

Áã>,
(Lei

Oata Efeito: XíXÍXXXX (1)

Situação
REGISTRO AÍIVO

Status
xxxxxxxxxx

4
,l ,

lili lillllllllllll lllillllrllill lliil I

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO GERAL

,?t/r; ..zr-

ç7r5



0?â
RESTAURANTE E SORVETERIA GELONI

MARIA SIRLENE SINGULANI BETORDO
CNPJ/MF N.', 11.262.555/0001-28
NOVA SANTA BARBARA - PR

AI\EXOX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n. " 13/2019 - SRP

A empresa MARIA SIRLENE SINGLILANI BETORDO,
com sede em Nova Santa Barbara -
11.262.55510001-28, CREDENCIA o sr.

no CNPJ/MF n.o

portador da
CIIRG n.o 10.264.790-4 - Pr., e do CPF/lvÍF n. 3.509-21, para
representa-la perante o município de Nova Santa Brírbara, em licitação na
modalidade Pregão Presencial de n." l3l2019 - SRP, para registro de
preços para eventual contratação de empresa no râmo de fornecimento
de refeições Mamitex, preparadas nas dependências da licitante, podendo
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Nova Santa Biírbara, 28 de março de 2019.

tu,.r
-l

.t l,í; -)i

MAzuA SIRLENE SINGULANI BETORDO
Proprietária

CIIRG n. " 8.367.30ó-0 - Pr.
CPF/\,ÍF n.' 053.898.859-29

Denílson Betord

,1yct

.---)
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RE,STAURANTE E SORVETERIA GELONI
MARIA SIRLENE SINGULAIII BETORDO

CNPJ/IVIF N.', 1 1.262.555/0001-28
NOVA SANTA BARBARA - PR

AltExo vr

DECLÀRÁÇAO COMPROBÀTORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA

PREGAO PRESENCIAL N. ' 13/2019 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na LC 12312006, que a
empresa MÀRIA SIRLENE SINGULÂNI BETORDO, CNPJA4F n. '
11.262.555/0001-28, com sede em Nova Santa Barbara - Pr., esta enquadrada na
categoria de microempresa, bem como está incluída nas hipóteses do parágrafo
4o do art. 3" da LC 123/2006.

Nova Santa Barbarq 28 de março de2019.

ir la.

I&.1'u,,r ,!ti.r,T\r j.r 11.( l,i',h.rJçrlX.4r

Proprietríria
CVRG n. " 8.367.306-0 - Pr.

CPF/I\4F n.' 053.898.859-29

) ..14.7 ()""r-b k
\\
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êT3
GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÁO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO OE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PáqINA: OOí / OO1

Cenlíicamos qug a9 infoamaçóos abaixo constam dos doaumonlos arquivados noía Junta Comercial g 9ào viggntes
na data da sua gxpedição.

ftome Emprêsariâl
MARIÂ SIRLENE SINGULANI BETOROO . UE

Natureza Juídica: Eff PRESARIO

Númoro dê ldentiíicação do RogistÍo de
EmpÍesas - NIRE (Sedê)

4't í 066543ffi

Enderqçg Comploto (Logradouro, Nr s Complerrlento, BairÍo/Distrito, Município, UF, CEP)

AVENIDA INT MANOEL RIBAS, 595, CENTRO, NOVA SANTA BÁABARÀ PR, 86.250{00

CNPJ

11.262.555/0@1-28

i oata d9 Arquivamento
I do Âto de lnscrlção

, 28t10t2009

Data de lníclo
de Àividade

28/10/2009

Obleto
COMEBCIO VAREJISTA DE SORVETÉS, DOCES, LA'ICHES, SALGA)OS, SUCOS E BEBIDA§ EM GERAL E

RESTA9RANTE _

Capital: R$ 20.0fi,0o

(vtNTE MtL REÀS)

Microsmpresa ou
Empresa d9 ueno Portê

MicÍgempresa

s rosa
REGISTRO ATIVO

Último Arquivamonlo

oatat1u1a2017 Númoro:20í78232360

Ato: ALTERÂçÃO
EVENIO (S): ALTERACAO OE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Siâtus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do EmpresáÍlo
MARIA SIRLENE SINGULAI{I BETORDO

ldentidade: 83673060,ssP/PR

Estado Civil: CasEdo

CPF: 053.898.859-29

Begime de Bens: Comunhão P8Ícial

r 9r r 89726-,(
CURITIBA. PR, 02 de abrilde 2019

{,
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRÉTARIO GERAL

b";,,^^"

fu,'L.rr''-'--
Documento Assrnado Dioúl
Juntá com€rcÉl do PãEner'6Êredrr@do CNPJ 77.968 170/0001-99

19
Pâía vêrficar â âllenücidaóe acesse wu/yv.llrntâcomêrcql.pí.gov br
e rnlome o númelo 191E97264 na Consulta de Aulentrcidade

Consuhê úsPoni!€l por 30 d3s & ;;_.;;.;:;; Vocé deve hstalar o c€rtÍ,cado da JUCÉPAR
wwv/ Iunl,acolleícÉl pÍ gov bí/cenrÍcado

/b
§
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RESTAURANTE E SORVETERIA GELONI
MARIA SIRLENE SINGULANI BETORDO

CNPJ/I\,IF N.', I 1.262.555i0001-28
NOVA SANTA BARBARA - PR

ANEXO V

DECLARAÇÃo on crrMpRrMENTo Dos REeursrros DE
nmu,rraçÃo

pnncÃo pRESENCIAL N.' l3l2019 - sRp

MARIA SIRLENE SINGLILANI BETORDO, CNPJ/I\4F
N.'11.262.5655/0001-28, sediada em Nova Santa Barbara - Pr., por sua
proprietária, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação no presente pregão Presencial, ainda, que está ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Santa Barbara,28 de março de 2019.

-L í1, Lt) .)lt
MARIA SIRLENE ING ANI BETORDO

Proprietária
CI|RG n. " 8.367.306-0 - Pr.

CPF^4F n. " 053.898.859-29

L t\

(



63 SIMPLES írB0

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 0910412019

E ldentificação do Conúibuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 'l í.262.555/000'l -28
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : MARIA SIRLENE SÍNGULANI BETORDO

E Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optantê pelo Simples Nacional desde 28/10/2009

Situação no SlMEl. NÃO optante pelo SIMEI

E Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Dâlr{dcLl oatâ FkEl
31tl2,2010zgt101200€

El Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos Futuros (Simples Nacional)

E\^rtos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos FutuÍos (SlMEl)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

.,){),",^

) /1,,'/o/
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9& Ministério do oegênyolümênto, lndústÍia ê CoÍnéício EíerioÍ
SecÍeleíe do De$nvolvim6nto d€ PrôduÉo REQUERIMENTO DE EMPJRESÁRIO
Depafumênto Nacionâl de do Coíú.cio DE PREEllCHlErrtO M) \,ERliO

ruM€lo oc rDEríÍfraâçIo É RrcErno DE EfpiEs^. rirRE D sEoE

4110665835-6
NEE 0A FILÀI (rí-n lúm,l...to Íí.ür.. ?-l

{orE @ ErriEsÁnlo {úIÉd. m .à.àúúú)

MÀRIA SIRLENE SINGULANI BETORDO

BRÀSILEIRA Casado (a)

M8 F!
lEclrÉ oE BEIrs 0. 4rb)
comunhão parcial

AURORÀ DA COSTA SINGUIANIJOÃO MOUSSELINI S]NGULÀNI

uêcroo f, (ú ô nd.rdo)
31- 01- 19I 4 836?3060 SSP PR 053.898.859-29
€rIAIEIPÁE FOR íM Ô E*I§&- ÚB' D C& Ô N'E'

100RUA LUIZ INACIO MÀRTINS

RECANTO DAS ARVORES 86250-000

NOVÀ SANTA BARBARÀ

declara, sob as penas da lei, não estar impêdido de exercer atividade empresária, que não possui outro regisfo de
empresário e requer à Junta Comercial do PÀsÀN*
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COMERCIO VÀREJISTA DE SORVETES, DOCES, I,ÀNCHES, SÀLGÀDOS, SUCROS E
BEBIDAS EM GERÀI
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Município de Nova Santa Bárbara

Pregáo Presencial 1312019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CtfJ: 11.262555i0001-28 FoÍnêcodor: iíARA SIRLENE Slt,lGULANl BETORDO Email: @NTABILSCP@I-OL.COMBR

Érdereço: AV INT túAt,lOE- RIBAS 595 - CENIRO - I'IOVA SANrA BARtsARA/PR - CEP 86250-000 Tel€Íone:4332661368 Fax: Co lular: 43991942652

lnscrição E8tadual: 9058'150166 Contador: ROMLDO ERESSAN I/ORALES TeleÍone contador: 4332701226

Fbp.eaentant€: DENILSONBEfORDO CPF: 063.873.509-21

Érdorêço rsprsaentante: AV INT irtAllOEL RIBAS 595 - CENTRO - tlOV SANTA BARBARA/PR - CEP 86250-000

Émail reprosentante:
Elanco: Agência: 9'10-3 - CAXA ECONOMEA FEDERAL - ASSAI/FR

TlG:

Conta: 1250-7

TeloÍone roprgaontantg:

Data ds absÍtura

Fornecedor enquadrado como microempresa ou êmprêaa de psqusno porte (para obter os benefÍcios da leicomplementar no 12312006).

No lt€m Oe.cÍlçao do Produto / Sorvlço Otdo. Unld. PÍoço Ílíáxlmo M.Íc. tlbdolo Proço lJnltaÍlo PÍoço Totrl

001 MARMIIEX TAMANHO GRÂNOE. ne cidade de Nova S6nla Bárbâía 1 000,00

contendo no minimo ar.oz, Íeijào, sslâdâs, veÍduíâs ê câme, âcompânhâdo dê 01 (um)

ÍeÍrEeranle ou s'rco de 290 ml. Embâlâdâs em marmilex de âluminio ou isopoÍ

UN

'u-c )1,1''r-[r,rt'.

15.96

u! .lrue Ê'

15.00 í5 000.00

PRE@ IOT,I- DO LOIE

IOTIL OA PROPOSTA

í6.000,00

í5.000,00

Valijade da proposta 60 dias

Ptazo de entrega 365 dras

ô,/*1
iilARA SIRLENE SltlGUl-ANI BETORDO

O\|PJ: '1 '1 .262.555/0001 -28

elo
g^J

6P.@6rã-Vds& 1141 ulum19@44@
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Municipio de Nova Santa Bárbara

P regão Presencial 1.312019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Ct'lPJ: 18.474.82410001-69 FoÍnecedor : JOSANE NUNES DE MIRANDA 06048689950

Endereço : AV C|CERO BfITEIICOURT RODRIGUES 242 - CE}.ITRO ÀJOVA SANTA BARBARA/PR ' CEP 86250-000

lnscriçâo Estadual: ISENTO Contador: EDSON @ffNHO DA @STA

E-mail: edsoncosta.contabi@yahoo.com bÍ

Telefone: 43 3266-í529 Fax: Celular:43 99'1897887

Telêfone contador: 43 3266-1 52S

Reprêsêntante: IAGO DEOLTVERA CPF: 060.192.989-65 RG: 91274809

Ende.eço representante: AV C|CERO BTIENCOURT RODRIGUES 242 - CENTRO - TIOVA SANTA BARBARA/FR- CEP86250-000

E-mail repre6entante : edsoncosta.contabil@yahoo.com.br

Banco: Agência: -- -/ Conta: -

TeleÍone representante: 43 3266-1529

Data de abertura

Fornecedor enquadrado como microempÍesa ou gmpresa dc pequeno ports (paÍa obter os beneÍícios da leicomplemênlar n6 í2312006).

Ío tt€m Oolc.tção do Píoduto / Sorvlço Ords. Unld. Preço iiÚrlmo MrÍc. iJbdolo Proço UíltÁrio Proço Totâl

001

Validade da proposta: 60 dias

Razo de entíega 1 dia

MARÍ\rllTEX TAÍIIANHO GRANDE, nâ cidade de Novs Santa BáóaÍâ 1.000,00

conlendo no minimo âímz, Íêiiáo, sâladas. veíduÍas ecamê, acompanhado de 01 (um)

íeíígeÍânle ou suco de 290 ml Embaladas em maÍm ex dc âlumínio ou isopor

UN

O)t
JOSIANE NUNES OE IVTRANOA

CNPJ: 18 474 82410001-69

15.90 JOSIANE NUNES DE MIRANDA

50

PREÇO TOTII- OO LOIE

IOTÁ|. DAPROPOSTA

í3.000.00

13.000.00

13,00 13.000 00
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RAZÃO SOCIA L - JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950

cNPJ - 18.47 4.82410001-69

ENDEREÇO - AV CICERO BIfiENCOURT RODRIGUÊS' N" 242

CENTRO, NOVA SANTA BARBARA - PR

PREGÃO PRESENCIAL N" 1312019
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Município de Nova Santa Bárbara

Pregã o Presencial í3/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PROOUTOS / SERVIÇOS

CiPJ:24 107051/0001-85 Fo.necedoÍ | IúARA ÍVONE BORTOTTI 07614621808 E-m ail: eds oncosta contabil@yahoo com br

Endêrêço: RIJA ZACARIAS LEMES C,ONÇALVES 287 - CENTRO- I'IOVA SANTA BARtsARA/PR - CEP86250-000 TeleÍone:433266-1529 Fax: Ce lular: 43 99193-8087

lnscrição Estadual: ISENTO ContadoÍ: EmON @mNHO DA COSTA ToleÍone contador: 43 3266-1529

))

Fbpresêntente: i,4ARA MONE BORTOTTI CPF: 076 146218'08 RG: 7859753a

Endereço representante: RUA ZACARAS IEMÉS GONÇALVES 287 CENTRO - NOVA SANIA BARBARA/FR - CEP86250-000

E mail Íep.ese ntante : edsoncosta.contabi@yahoo.combr

Elanco: Agência:-- -/ Conta: -

TelêÍone repÍesentante: 43 3266-1 529

Data de abertura

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa dê pequeno porte (para obte. os beneÍícioa da leicomplemêntaÍ no í2312006).

Loü;:; o{1 Lorê ool .. '..';i:"' ., .. i. .; .,,;rjl 
'l:tl;

t{oltom Dô.crlçlo do P.oduto, Sorvlço Qtde. Unid. Proço ilÁrlmo m.rca irodolo Pr6ço UnltáÍlo Preço Totâl

001

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega 1 dia

iáARMITEX TAMANHO GRANOE. nâ cidãde de Nova Senla 8áôara 1.000.00

conlendo no minimo: eÍroz, Íêijáo, sáladâs verdurâs e câmê, âcompanhado de 01 (um)
ÍeÍrigerâôte o! suco dê 290 ml Embâlâdâs em marmitex dê âluminio ou isopor

UN 15.96 MARIA IVONE EORTOTTI ,2,00 12 000 00

PREçO TOTÂL OO LOTE

TOTA DÂ PROPOSTA

í2.000,00

r2.000,00

/\nauo- 4^*.-- (?s"Íattx
IVIARA MONE BORTOTn 07614621808

CNPJ: 24.1 07.051/0001 -85
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ÇA LVES N" 297
ENDEREÇO - RUA ZACARTAS LEMES GON
CEN TRO NOVA SANTA BÁRBARA - PR
PREGÃO PREsENCtAr N" 73/2OLg
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utr,rtsrÉnto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊB|TOS REIáT]VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808 /
CNPJ: 24.'107.05'l/000í €5

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Oívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais ê, no câso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está,condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidâo em grErtu ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de?11012014.
Emitida à :19:07 do O4lO4l2O19 <hora e data de Brasília>.
Válida 0111012019
Código d controle d rtidão: 98F8.062C.17 25.5E20
Qualquer eme nda invalida[á este documento

'Iii g'i , oo'
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0't97í3833-25

0$0

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.107.051|OOOJ.A5
Nome: MARIA ÍVONE BORTOTT t OZA1triSZ']IOI /
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que v€nham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida a rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda.pr. gov. br

,h 7 ctt.<-

!2^)"':""

oaoü2019 -
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MUNICíPIO DE NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - CenÍo - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N" 42I2OI9

INTPORTANTE:

RTIDÀo\'1ES\IO REI:FRI \ I'T \O PFR]ODO CO\IPRL| \t)I
], A ]'RÊSENI L ('ER IID.\o -IE\í \ALID,\DE

I FI('A I(ESSAL\.\Do O DIREIl'O DA I,}ZENDl \íU\ICIPAL COBRAR. DEtsITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE

02tl.|6t2tt9 SENí RASURAS E NO ORIGINAL

RI\'ENDO OS -{.RQI.JI\'OS E RECISTROS, CERTI A\Ios QUE: O CONTRTBUTNTE \AD-4. DEVE À raZrXOa rÚSLrCa
}ILTNICIPAL RELAI,I\ O A E}IPRESA trtENCIOÀ-ADA ABAIXO

-FINALID-{DE: CADASTRO E OU CONCORRÉ\CIÀ E OU LICITAÇÀO1.rzÃosoctat.i \'1ARlA rvoNE uoRror r l 016.r +6.2rE-08----
I\SCRIÇÃO E\[}RESA: 8 rir..r C\PJ/CPF: 2.1. 1 07 05 r,000 I -85

t\scRt( io L\T.\DI .\t : \L\ARi: soô

ENDEREÇo: Z-\L'ARIAS LL\íES CONçTALVES ls: , CÀSÀ, CENTRO CEP: 86250000 Novâ Sanra Bárbara - PR

C\.\E / -{TIVIDADES
Restaurantes e .rn il.rres. Fornecrrrento de ali»rentos preparados preponderantemcnte para consumo domiciliar, Fabricaçâo de produtos de

padar-ia c conft-itaria com pledominância de produção própria

No\a Santa Bárbara- 03 de Abril de 20t9

Che le da
NI ue SilT,a Bonfim

ivisào de Tribirtaçào

1t)att-c.c-

!)"J^.ru""

--wí
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cAtxÂ EcoNôMrcA FEoÉRAL

Ceúificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24107051/oool-85
Razão Socialtr'tARlA ryoNE BoRTorrlo761462 tEoB 

-Endêreco: RUA ZÂCARIAS LEMES GONCALVES 287 / CENTRO / NOVA' SANTA BARBARÂ / PR / 86250-000

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

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

Validade: 27lO3l2OL9 a 79l04l20L9

Cêrtificação Número: 20Í 03071306576288

Informação obtida em O4l14l20l9, às 08:53:56.

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

l /n1Qv-ru

\,
https : //consulta-crf. caixa. gov. br/Em rflCrf/F geCFS ImprimirPapel. asp 04t04t2019
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STUÁçIO CÁDÂSIRA

sÍruÀÇÁo

ATIVA

*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDEA

NÚMERO OE IN§CRçÁO

2il.í07.05í/000í {5
ATRZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÁO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE AEER]URÂ

03/02no16

LO OO ESIÁAEIECTTEXTO (NOME DE FÁIITÂSA) PORTE

ME

cÔor@EDE§CRrç oaarMoADE EcoNôir ca PR|NCIBL

56.íí.2.0í. R ltauÍantes I rlmllarês

cÓor@ E oEscRçÀo oÂs ,ü'ryDÂDES EcoltÔar rcas sEc uNoÁRras

5620-í -04 - Forng cim g nto d. alim e nto. prc parados prg pond6 r.ntg m I nte pa.a cons u m o dom iciliar
í0,9í-'l-02 . Fgbrlcação do produto5 ds padarla. coníeltarlâ com predominàncla de produção própria

CÔOEO E DESCR oANÃURzAJURbEA
21 3.5. En pr..árlo (lndlYldual)

LOGRÁDOIJRO

R ZACARIAS LE{E; GOI{CALVEi
NÚMERO

287
COillPTEIIENIO

CEP

662ít-000
EAIRRC'D§TRIÍO

CENTRC'
MUNtcS,lo

i{OVA SAÀÍTA BARAARA PR

ENDEREço E€raôN po ÍEÉFO{E
(43) 9í93-8087

oara DÂ sÍTUÁçÁo CÁDASÍRA

o3tÍt?J2016

sÍruÁÇÁo EsFEclAL DATA OA SIÍUÁçÃO ESPEC IÁL

Noii|E EMFRESARIA

AEÂ IVONE BORTOTTI 076í462íEOS

0&0412019 Cdrpro€nE de lnscÍiçtu e é Situação CdõtÍd

Aprowdo pela lnstrução Normati\a RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

^Emitido 
no dia 08/0{2019 às 08:58:09 (data e hora de Brasília).

.h7Ac.."-r-

&9r
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PODER J'I-I'I CIàRIO
JUSTIÇÀ DO TLàBÀI,HO

CBRTIDÃO ITEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: l'lARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
(MATRIZ E FILIÀIS)CNPJ. 24.r0l .051/000I-85

: L7 039Lr44 / 20L9ncert.idão
Expedição
Val idade :

o4 4 às 08:45:42
o/oe/2ore - O (cenEo e oitenta) dias, contados da datsa

de sua rçao.

Certif ica-se que líÀRIÀ MNE BORTOTTI 07514621808
( ÀTRrZ E PILrÀrS), inscrito(a) no CNP,] sob o n"

24.Lo7.05L/0001-85, NÃo coNsTÀ do Banco Nacionâ1, de Devedores
TrabaIhistsas.
Certidão emit.ida com base no art. 642-À da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei \" L2.44O, de 7 de julho de 201L, e
na ResoLução AdminisErativa n" L470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de êgosto de 2011.
Os dados constanEes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal.ho e esEão aEualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus es Eabel ec j-ment.os , agências ou f j-1iais.
À aceitsação desta gertidão condiciona-se à verificação de sua
autenEicidade no po.ftal do Tribunal Superior do TrabaLho na
InterneE (htstsp: //www. tst. jus. br) .

Cert.idão emitida graEuitamente .

TNFORIIÀçÃO rt{PORTÀN:rE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identsificaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadímplenEes pera4te a ,rust.iça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidaa em senEenÇa condenaEória transitada em julgado ou em
acordos judicíaj-s trabalhistas, inclusiwe no concernent.e aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a reqolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o MinisEério Públ j.co do
Trabalho ou Comissãg de Conciliação Prévia.

]..:.1:s: ' -:s ::

44çL*d)

L



MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.1O7 .O51 lO00í -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA- PR
TEL: 43 99193-8087

ANEXO V[

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART.70, lNC. XXXlll DA CF)

Preglo Prolonclal Ne í312019- 9RP

Prezados Senhores:

A empresa MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808, inscrita no CNPJ sob o
n" 24.107.051/0001-85, por intermédio de sua representante legal a Sta.

MARIA IVONE BORTOTTI, portadora da RG no 7.859.753-4 SESP-PR e do
CPF no 076.146.218-08, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.

27 da lei Federal no 8.666, de 21 de junho de í993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Nova Santa Bárbara - Pr 05 de Abril de 2019.

0$,i

Assinatura at'y1€t\4,- Q 

"*
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Lega! - MARIA IVONE BORTOTTT
Cargo - Proprietária
RG - 7.859.753-,4
cPF - 076.í46.218-08

4.r7 au.o',l
I

il



MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107.051 10001-85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA - PR
TEL: 43 99193-8087

ANEXO Vu

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 13/2019 - SRP

A empresa MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808, estabelecida na Rua
Zacarias Lemes Gonçalves, no 287, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita
no CNPJ sob no 24.107.051/0001-85, Declaro, sob pena da lei, que na
qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Presencial No í312019 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nova Santa BáÍbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

Assinatura ftYau.<:- t""y . Bê,tffi)
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Reprêsentante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - ProprieÉria
RG - 7.859.7534
cPF - 076.í46.218-08

0'm
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MARIA IVONE BORTOTTI 07614621 808
CNPJ: 24.107.051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA - PR
TEL: 43 99193-8087

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 1312019 - SRP

A MARIA IVONE BORTOTTI 076í4621808, estabelecida na Rua Zacarias
Lemes Gonçalves, no 287, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita no CNPJ

sob no 24.í07.051/0001-85, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na
modalidade Pregão Presencial No 13/2019 - SRP, sob as penalidades legais,
que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a
presente licitação.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

CI$7

5..-^,-- e"J*frAssinatura O^-L4-
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Proprietária
RG - 7.859.7534
cPF - 076.146.218-08

lnCt^,.-o-
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0â8MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107 .051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N" 287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA - PR
TEL: 43 99193-8087

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No í3/20'19 - SRP

A empresa MARIA MNE BORTOTTI 0761462í808, inscrita no CNPJ sob o
n" 24.107.05110001-85, por intermédio de sua representante legal a SÉ MARIA
IVONE BORTOTTI, portadora da RG no 7.859.753-4 SESP-PR e do CPF no

076.146.218-08, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório
Pregão Presencial No 13/2019, 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.

Nova Santa Bárbara - Pr, 05 de Abril de 2019.

assinaturaly @w-t- &^"* Atfuffi,
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 076í4621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Proprietária
RG - 7.859.753-,f
cPF - 076.í46.2í8-08

,*1-'-*



ENVELOPE N9 02 - HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL - MARIA IVONE BORTOTTI O76I46ZL8O8
cNPJ - 24.1.07.05t10001-85
ENDEREçO - RUA ZACARTAS LEMES GONçALVES, N. 287
cENTRo, NovA sANTA aÁRgRna - pR

pneeÃo PRESENCTAL N' 1312019

,,,i1

,,]
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PREFEITURA MUNICIPAL l{G
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNI,íO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N'1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'13/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
23/2019

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes n' I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, enr

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 1312019 -
(PMNSB) - Registro de preços para eventual aquisição
de refeições (marmitex) para Secretaria Municipal de

Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1.331.506-92 SSP/PR, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Silva, RG n" 7.224.894-5 SSPi?R e a Sra. Polliny Simere

Sotto. RG n" 9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n" 080/2018, para proceder a abertura e
julgamento dos envelopes n" 1 e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do

objeto do Pregão Presencial n" l3/2019 - Registro de preços para eventual aquisição de reÍ'eições

(marmitex) para Secretaria Municipal de Obras. do Trabalho e Geração de Empregos. Aberta a

sessão, o pregoeiro informou que protocolou os envelopes no I e no 2 as seguintes empresas:

MARIA MNE BORTOTTI 076f462f808, CNPJ n' 24.107.051/0001-85, representada pela

Sra. Maria Ivone Bortotti, RG n' 78597534, JOSIANE NUNES DE MIRANDA 06048689950,

CNPJ n' 18.474.82410001-69, representada pelo Sr. Tiago de Oliveira, RG n' 9.127.480-9 e

MARIA SIRLENE SINGULANI BETORDO, CNPJ n' 11.262.55510001-28, representada pelo

Sr. Denílson Betordo, RG n' 10.264.790-4. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregào

solicitando que os representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para

credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a

sessâo com análise dos envelopes contendo as propostas de preços. Ato continuo, o Pregoeiro

convidou o representante da Iicitante que apresentou o menor lance à negociação direta, visando à

obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. A proposta apresentada foi de R$ 10.00

(dez reais). Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa MARIA MNE
BORTOTTI 07614621808, CNPJ n' 24.107.051/0001-85, cuja proposta foi classificada em

primeiro lugar e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto

declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de l0 (dez) minutos para a

manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de

intenção de interpor recurso, o Pregoeiro declara vencedora à empresa habilitada. O Pregoeiro

informou ainda que no prazo de 01 (um) dia útil contado do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta devidamente ajustada ao último lance. O

processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada

mais a tratar, a sessão loi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da Silva, Iavrei a presente ata que lida. e

Rua Walfredo Bittencovn de Motaes, 222 - 
= 

(0xx43) 3266-81 00 C N P J 95 561 080/000 l-60
E-mail: licitacao@nsb or.aov.br Nova Santa Bárbaía - Paíaná



PREFEITURA MUNICIPAL Í $r,#b
Ir{i:
=.#

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais
presentes que assim desejaram.

Marco An hio de Assis Nunes

regoelro

Rosemeire Luil da Silva
Equipe de apoio

J
olliny Sime_

Equipe

^---n-n
-lr^" -l-,r^1"^ $ t'I+^<'t<-,,

o

.a*/
h$ttru \, r-''.^ ú})..' f'

Maria lvone Bortotti
Representante da empresa Maria h,one Bortotti 07614621808

r[t
\\
Tiago de Oliveira

Representante da empresa Josiane Nunes de Miranda 06048689950

D Denílson Betordo
Representante da empresa Maria Sirlene Singulani Betordo

.,

Rua Walfredo BittencouÍl de Moraes, 222 - 
=(0xx43) 

3266-8100 C N'- P J. 95 561 080íx)0160
E-mail: licitacao(ansb.or qov.bÍ Nova Sanla Bárbara - Paraná
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) Município de Nova Santa Bárbara

Pregão PÍessncial í 3/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CtfJ: 24.107.051/0001-85 Fornecedor : [/tARlA ÍVONE BORTOm 076'1462'1808 E-mail: edsoncosla.contabi@yahoo.com.br

Endereço: RtiA ZACARIAS LB\,ES GONÇAIVES 287 - CENTRO ' l.lOVA SANIA BARBARA/PR - CEP86250-000 TeleÍone: 43 3266-1529 Fax: Celular:43 99'193-8087

lnscriçáo Estadual: ISENTO Contado.: E6ON COÍTlNl-lO DA COSTA TeleÍone contador: 43 3266-1529

Representante: irARA IVONE BORTOTTI CPF: 076.146.218-08 RG: 78597534

Erdereço.epresentante: RL,A ZACARAS LEMES GOI\çALVES 287 - CENTRO - l'lOVA SANIA BARBARA/FR - CEP86250-000

Email representante : edsoncosta.contabil@yahoo.com.br

Banco: Agência: -- -/ Conta: -

Telefone representante: 43 3266-1529

Oata de abertuÍa

FornecedoÍ enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno poÍte (para obter os beneÍlcios da lei complementar no í2312006).

Lot I oo't Lot6 001 . '. ':':.::J ' ,; ,, ,, ', l: rnl
l{a ltêm Dolcrlção do PÍoduto / Servlço Qtde. Unid. Pi€ço Márlmo Marcâ iilodolo Proço Uniúrlo PÍeço Totál

001

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 1 dia

l\4ARltliTEX TAII,IANHO GRANDE. nB cidsde de Nova Sanlâ Báíbâíâ 1.000 00

coniefldo no miflimo: arÍoz, leuâo. sElâdâs, veíduíâs ê came, âcompânhado de 01 (um)
.eÍrigeÍânte ou suco de 290 ml. Embaladas em marmit€r de aluminio ou isopor.

UN 15,96 II,IARIA IVONE BORÍOÍTI 10,00 10.000.00

ÍúARA MO|\IE BORTOTTT 07614621808
CNPJ: 24.107.05í/0001-85

PREçO TOTÁL DO LOIE

TOT'L OÂ PROPOSTÂ

í0.00o,00

í0.000,00

à5.'
i:§

6ProíÉtâ - Vqsão 1141 1qO4@19 14:&.n
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REFEITURA TUUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAN.{

RESULTADO DE LTCITAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO í3/20í9

A Comissão de Pregáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 10 de abril de 2019, as í4h00min, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'

222, Bairo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessâo pública, realizou-se a abertura

e julgamento das propostas apresentadas na licitação modalidade Pregão Presencial

no í3/20í9, que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de refeições

(marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos,

conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes n" 1 e n" 2 as seguintes empresas: MARIA

IVONE BORTOTTI 07614621808, CNPJ n" 24.107.051/0001-85, MARIA IVONE

BORTOTTI 0761462'1808, CNPJ n'24.107.051/0001-85 e MARIA SIRLENE

Sl NGU LAN I BETORDO, CN PJ n" 1 1 .262.555t 0001 -28.

Após a etapa de lances e análise dos documentos de habilitação, o

pregoeiro declarou como vencedora a empresa MARIA IVONE BORTOTTI

0761462í808, CNPJ n'24.107.05110001-85, num valor de R$ 10,00 (dez reais) por

marmitex, totalizando R$ í0.000,00 (dez mil reais).

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se as empresas habilitadas não estão declaradas inidôneas para participar de certame

licitatório, conforme compÍovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 1010412019.

tô de Assis Nunes
regoerro

Rua WalÍiedo Bitlencourt de iUoraes no 222, Centro, I ,13. 3266.E 100, = 
- 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.

Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.or.eov.br - §'rvry.nsb.pr.gov.br



1010412019 Cadastro lmpedidos Lrc(âr ê Contrâtar w4

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

Pêsquisa Impêdldô. dê Li.it.r

PeÍiooo pubircaÇão : de

Data de Iníc o lmpedimenfor de

Dara de Fim lmpedimenror de

Trpo do.!mento CNPJ

Nonre

Númerodc.umento 11252555000_L2B

atê

até

até

NTNHU}í lTt|l,4 ENC0NTRAD0 PARA 0 iNPJ: 112625550001281

hnps://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipayaiUConsultarimpedidosWeb aspx 1t1



10to412019

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11 .262.555t0001-2a

Data da consulta: 1OlO4l2019 15:02:59

Data da última âtualização: 1010412019 12:o0:'lo

DETAIHAR CNPJ/(PF DO SANCIONADO

Nenhum registro encontrado

Oetalhamento das Saoçôes Vigentes - Cadaslro de Empíesas lnidôneas e Suspensas - CEIS Portalda transparência

)

LIMPAR

NOME DO SAí{CIONADO UF DO SANCIONADO óRGÃo/tNTtDAoE sÀÍrtctoNAooRA Ítpo DA sANçÃo DATA DE PUBI.ICAçÃO DA sANçÃO

C*}'
ellir

)



PREFEITURA MUNICIPAL r$6
NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 12 de abril de 2019.

Processo Administrativo ne 023/2019

Pregão Presencial ne 013/2019

Objeto: Registro de Preços para eventualaquisição de refeições (marmitex)

para Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

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

Pregão Presencial ns 013/2019, o qual tem por objeto registro de preços

para eventual aquisição de refeições (marmitex) para Secretaria de Obras,

do Trabalho e Geração de Empregos.

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

Decreto 6e 5.450/2005 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne t0.52Ol2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto à

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram



PREFEITURA MUNICIPAL ,1ü7

NOVA SANTA BARBARA

juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como

forma de fixar o preço médio a ser licitado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

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

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

ser contratado.

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

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

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

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

do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

procuradoria jurídica do Município.

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

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

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

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

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. ae, V da Lei ns

70.520/02 e 17 do Decreto ne 5.450/2005).

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das

mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos

previstos.

No total, apenas 03 (três) empresas se credenciaram para disputa por

lances, apresentando a documentação pertinente, da empresa e do seu
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representante para esta fase do procedimento. Ato contínuo iniciou-se a

fase de lances das empresas que apresentaram as menores propostas

dentro do percentual legal exigido.

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

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

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

procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando todas habilitadas,

lavrou-se mapa final de classificação das empresas vencedoras, juntou-se

consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas - CEIS, abriu-se prazo para manifestação de interesse

a interposição de recursos.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Presencial ne Ot3l20t9,

tendo vindo desta forma descrita acima, instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne tO.52Ol2OO2, clc a

Lei ns 8.666/93.
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Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosa mente.

A,.- ê-
Cormen Cortez Wilcken

Procuradoria lurídica
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Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃo PRESENCIAL" n." 13/2O19 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou nào deste processo

licitatório

Nova Santa Bárbara, 18/04 /2OI9

Antõnlo éé Assis NunesMayco
fiegoeiro - Portaria O8O/ 2018

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I ,13. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - qrrrv.nsb.plgey.ú
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ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÂO PRESENCTAL N" 13/2019 - SRP

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril (O4) do ano de dois

mil e dezenove (2}l9l, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçâo

Pregão Presencial n." L3l2Ot9, destinado ao registro de preços para eventual

aquisiçáo de refeições (marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do

Trabalho e Geração de Empregos, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: MARIÂ MNE BORTOTTI 076146218o8, CNPJ n'
24.1O7.O51 /O001-85, num va.lor tota] de R$ 1O.OOO,OO (dez mil reais).

Dar ciência aos interessâdos, observados as prescriçôes

legais pertinentes.

I
{, l'
lli"Ç"^u"

n..$ito MunicipaJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I ,13. 3266.8100, fl - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mai ls - licitacaorânüpt.qqv.br - *rvu,-nsb.pr.sov.br
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DECRETO N0020/2019. de 22 dê Abril de 20í9.

0 PÍeíerlo do M!nicípio dê Nova Santa 8áôâra, no uso de suas alnbu çoes quê lhê sáo conleridas por lei,

0ECRETAI

Âít ío' A nomeâÉo dos Novos membÍos do Conselho MLrnicipal dos Duerlos da Pessoa ldosa conÍorme â Lei no 853/2017, os seguintes senhores

Represenlantes
Titulares:
Zrlda Oliveirâ Poífíno- Secretariâ Municipalde Àssisténcia Social.
Kalia Aparecda Pedíose SecÍelaÍia Municipal de Educaçáo.
Tereza da Síva Gonçálves. SecÍetaria Municipaide Sâúde.
Nelson Lemes Gonçalves- Secretaria Municipal de Obras.
Giane Rodriguês dâ Cosla Kondo - Provopâí
Lucinéra Marlins Pelincel. APÂE de Noya Sanla Báôâra.
Jose Roberlo dos Santos- Associaçáo de moradores do bar[o dos 700 Alqueires.
Eva ApaÍecida de 0liveira Rodígues- Entidade .eligiosa.

Suplontos:
MADALENA BARROS DA SILVA CARVÀLHO - Secrelaria Municipal de Assistência Sociât.
Glória NogueiÍa Gomes - Secretaria Municipalde Educação.
Crrso Teixeiía - Sêcrêlana ltlunrcipal de Saúde.
Walhson Matheus Sampaio -SecretaÍia Municipalde Obras-
Darany Thalita Silva - Provopâr.
Solange Nocko Sanlos Nogueira -APAE de Nova Sanla Báóara
José Betelho de Lima-Associaçáo de moradores do baiÍo do 700 Alquerres

Femando Cesaí Machado-Entdadê religiosa.

^ 
Àrt, f Este decrelo entra em vigor na data de sua publicaÉo

Nova Sanla BàóaÍa,22 de Àbnlde 2019

Enc Kondo

Prefêito Municipal

Resoluçào CMDCÁ./ NSB " 00220í9

SUMULA: Dispóe sobre â âprovâçâo de PÍestaçào de Contas do Fundo da lníánca e do Adolêscênle-

0 CONSELHO MUNICIPÂL 0OS DIREITOS DA CRIANÇA E D0 ADOLESCENTE - CMDCA, usando das atribuiçôes que lhe sâo conÍeíidas pela Lê Munlcrpâl no

710/2014, Consrderando a delibeÍação da 2" reunião/ extraordinána realizada no diâ 10 de AbÍil dê 2019

RESOLVE:
Ar1. 10 AprovaÍ a PÍestaÇáo de Contas do recurso F lA do 2 Semêske de 201 I
Arl 2o- Esta Íesoluçáo enlra em vigor na data da sua publicação, revogando disposiçóês em conlrário.

Nova Sanla Bàóara. 18 de Abril de 2019.

Cleberson Giovanida Rocha Pêreira
Presidenle do CMDCA

objeto: Rogistro de pêços paÊ êvênlual contrâtação de serviços de pinlura dos
rmóveis pÍóprios ou êventuelmênte locados para uso da Administraçáo Pública

Trpo. Menor píeço, mâior percentual de desconto.
Recebimênlo dos Envelopes: Até às í3h30min, do dia 08/0512019.

lnicio do Pregão. Dia 0E/0r2019, As í{h00min.
PÍeço máximo: Rl 60.000,00 (sessênta mil reais).
lníormâcõês Comolêmenlârês: podeÍão seÍ obtidas em horáno de expêdlenle na

PreÍeluÍa Municipal de Nova Santa Báóara silo à Rua Walíredo Bittencourl de
Moraes no 222, pelo íoner 43-3266-8100, por Email: !lqk@910!9q"q!!pLDl ou pelo

sile www.nsb.pÍ.qov.bÍ

Novâ Santa 8áíbara, l8 de âbilde 2019

avtso DÊ LrcnÂaIo -
PREGAO PRESEIICIAL N" ,l6/2019. 

SRP

Marco Antônio de Assis Nunes
PoÍtaria n'080/2018

EXTRATO DO CONTRAÍO N" í5/20'9

REF.i Píocesso de lnexigibilidade n,"?J2019.
PARTES: MUNICIPIO DE NOVÀ SÂNTÂ BARBARÁ, pessoa lurídrcá de drreito
pubhco inlema, inscnta no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede
âdmrnrstraivâ nâ Rua Walfredo Bitlenco!rl de MoÍaes 222, e a empÍesa AuoAÍEX
BRASIL SERVIÇOS LTDA, inscrila no CNPJ sob n o 02 144.891i0001.85, com sede
na cidadê Sáo PâulG SP, à Rua Gomes de Carvalho, 1510, 3" Andar - Vrla Olimp â
cEP 04547{05.

OBJETOT Contratação do sistema de orçamentos eletrônicos de pêçás de
íeposição, horas de manutençáo de veículos, máquinas e aquipamanlos -

AUOATEX.

VALORi R§ 7.992,00 (sele mí|, novecentos e novenla e dois reais).

PRÂZO DE VIGÊNCIA: ,l2 (doze) meses, ou seja, al é 21lO4l2O2O.

SECRETARIAT SecÍêtêÍias l\.lunicipais

RECT RSOS: Sêcretaíias Municipais.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Cannen Cortez !lilcken, OAB/PR n" 22.932

P

Aos 22 (vrl]lê e dois) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), em meu feilo Municipal, no uso de mrnhasrc

atrbuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da LicitaÉo Pregáo Presencial n.o 13/2019, destinado ao regisbo de preços para evenlual aquisição de íeíeições
(mannilex) parã Secíelaria Municipal de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos, a favor da empresa que aprcsentou menoÍ proposta, sendo elar MARIA IVONE

BORTOTTI 07614621808, CNPJ n" 24.107.051/000145, num valor totalde R§ 10.000,00 (dez mil reais).

Dar crêncra aos rnleressados, obsêryados as prescriçôes legais pertinenles.

Eric Kondo
PÍêÍeito Municipal

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Ruai WalÍredo Bittencourl de ÀroÍaes n"222 - CenlÍo

Fone,/Faxr (43) 3266'81 00
E-mall: diariooficial@nsb.pr.gov bí

www.nsb.pr.gov.br
www.tíansparenciaparana.com bÍ/doensb

-.1
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊttcrl rruTenr.rl

De: Setor de Licitaçóes
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2910412019

Ptezada Senhora,

Veio a este Departamento correspondência expedida pela Secretaria de
Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando o registro de preços para
contrataÇão de empresa no ramo de fornecimento de refeiçôes (Marmitex Grande). Após
abertura do Pregáo Presencial n" 1312019, onde consagrou-se vencedorâ a empresa
MARIA IVONE BORTOTTI 076í462í808, CNPJ n" 24.1O7.O5110001-85, num valor unitário
de R$ 10,00 (dez reais).

Ocorre que está vigente alé 1210912019, a Ata de Registro de preços n"
10412018, cujo objeto é a contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeições
(lvlarmitex Grande e Pequena), sendo que o valor unitárjo registrado da marmitex grande é
de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos).

Solicito informações sobre quais medrdas deverão ser tomadas, visto que
ainda a saldo a ser [quidado de marmitex grande referente a Ata de Registro de preços n'
10412018, porém o preço oíertado no Pregáo Presencial n" 1312019 é mars vantajoso.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente

Elaine Cr s na Ludit dos Santos
Setor de Licita oes

Rua Walíiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 81i.3266.8100 
= 

- 86.250-000 Nova Sanra Bárbara,
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PARECER JURíDICO NS 068/2019

Assunto: Cancelamento de ltem Ata de Registro de Preço.

Solicitante: Departamento de Licitação

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto ao cancelamento de item

constante na ata de registro de preço ne 104/201.8, cujo objeto é a contratação

de empresa do ramo de fornecimento de refeições (Marmitex grande e pequena),

tendo em vista que houve alteração do preço praticado.

Relata ainda o setor competente, que o preço registrado seria de R$ 13,50 (treze

reais e cinquenta) por marmitex grande, sendo que houve oferta por outro

fornecedor por RS 10,00 (dez reais), configurado diferença de mais de 25% (vinte

e cinco por cento).

A Lei Federal ne 8.666/93, trouxe ao ordenamento jurídico o Sistema de Registro

de Preços (SRP), que por sua vez revelou-se ser uma ferramenta bastante útil à

Administração Pública quando da realização das compras das quais ela necessita.

É de notório conhecimento dos que militam junto às demandas que envolvem o

SRP, que não é incomum deparar-se o Poder Público com pedidos de reajuste de

preços, correção monetária ou revisão de preços, típicos de relações havidas no

âmbito de contratos a d min istrativos. Ou seja, verifica-se que, na prática, o SRP

tem trazido à lume discussões entre particulares e a Adminlstração Pública que

só eram travadas na seara dos contratos a d m inistrativos, conferido-se assim as

suas atas de registro de preços uma natureza contratual. E como todo contrato,

há a hipótese de uma das partes não mais desejar permanecer a ele lindado e

desonerar-se das obrigações de executáJo.
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Assim como o fornecedor pleiteia junto à Administração pública o cancelamento

do preço por ele registrado, a Administração resguarda o mesmo direito. O

sistema de registro de preços (SRP), segundo a doutrina...,,não se perfila no rol

de modalidades de licitação, nem tampouco circunscreve um tipo licitatório.

"Registro de preços é o sistemas de compras pelo qual os interessados em

fornecer materiais, equipamentos ou gêneros ao poder público concordam em

manter os valores registrados no órgão competente, corrigidos ou não, por um

determinando período e a fornecer as quantidades solicitadas pela

Administração no prazo previamente estabelecido." (Hely Lopes Meirelles,

Licitação e contrato ad ministrativo.

O Sistema de Registro de Preços é previsto pelo art. 15, ll, §1e à 4e da Lei Federal

ns 8.666/93, que, por sua vez é regulamentado pelo Decreto Federal ns

3.931/2001. Sobre a aplicabilidade de tal decreto a Estados e Municípios

trazemos à baila as lições do Ministro Moreira Alves.

Da possibilidade de alteração da ata de registro de preços, prevista no Decreto

Federal ns 3.93L12O07, em razão da verdadeira natureza contratual que lhe foi

conferida Nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988

temos o seguinte: "XXl - ressalvados os casos especificados na legislação, as

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento

das obrigações" Deduz-se do mandamento constitucional a preocupação de que

seja garantido nos contratos com a Administração Pública uma intangibilidade na

aferição de vantagens que advém da execução contratual, permitindo que não

ocorram desequilíbrios que, provocados por forças estranhas ao contrato,

ocasionem ganhos desproporciona is de alguma das partes contratantes.



PREFEITURA MUNICIPAL 1{?
NOVA SANTA BARBARA

Art. 23. O controle dos preços registrados ocorrerá a cada trimestre

e será exercido pela Gerência de Registro de Preços, com base na dinâmica

de mercado, mediante pesquisa, por qualquer via, a pelo menos duas

fontes de preços.

Art.24. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de

eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve

o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

da ata promover as necessárias negociações com os fornecedores.

Diante do acÍma exposto, estando demonstrado que houve redução nos preços

praticados, e que o detentor da ata teve oportunidade de apresentar melhor

proposta e não o fez, está configurada situação legal para cancelamento do item

junto a ata de Registro de Preço ns 104/2018.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárb-ara, 29

,t' 
)

,k"kK,

de abril de 2019.

Wilcken

Procuradora Jurídica
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ATA DE REGTSTRO DE pREço N.o 45/20í9 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃo PRESENcIAL No í3/2019 - PMNSB

O tvtUNtCíptO DE NOVA Snltn gÁnennn, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n'95.561.080i0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourl de lvloraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959'50, doravante denominado Orgão

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

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal n" 04'1/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das

propostas apíesentadas no Pregão Presencial N" í3/20í9 - SRP, homologada pelo PreÍeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de refeições (marmitex) para Secretaria Municipal de

obras, do Trabalho e Geração de Empregos, conforme especiÍicado, oíerecido pela empresa MARIA IVoNE

B0RTOTTI 076í4621808, pessoa juridica de direrto privado, inscnta no CNPJ sob n0. 24.107.051/0001-85, com

endereço à Rua Zacarias Lemes Gonçalves, 287 Casa - CEP: 86250000 - Baino: Centro, Nova Santa

Bárbara/PR, neste ato rêpresentada pela Sra. Maria lvone BoÍtotti, inscrita no CPF sob n".076.'146.218-08, RG

n' 78597534, doravante denominada beneÍlciária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro de preÇos, o registro de preços para evenlual aquisição de refeições

(marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos, conforme

especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N" 13/20í9 - PIVNSB, independentemente

de kanscnçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a contratar os produtos relacronados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para contratar

de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o beneílciáno do regisúo terá preíerência,

nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no art, 70, do Decreto no 6,906/03.

cúusuLA SEGUNDA- ESPECTFICAÇÃO D0 OBJETO E PREçOS REGTSTRADoS

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

BárbaÍa.

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, :t.i - 86.250-000

1 1t,

ITENS

Lote Item Códqo'
do
produtols

ervüp

Desai@ do.produÍo/serviço Marca

do
produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço
unitário

Preço

total

LOTE

001 -

Lote

001

1 7230 I\,IARMlTEX TAMANH0 GRANDE,

na cidade de Nova Santa Bárbara

contendo no mínimo: anoz, feijã0,

saladas, verduras e came,

acompanhado de 01 (um)

Íefrigerante ou suco de 290 ml.

Embaladas em marmitex de

aluminio ou isopor,

UN 1.000,00 10,00 10 000,00

TOTAL 10.000,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr'.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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CLAÚSULA OUARTA- DA DOTAÇÂO ORçAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

CúUSULA OUINTA . DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

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

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não se obnga a

contratar os produtos reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêlo através de outra licitação quando lulgar convêniente, sem que caiba recurso ou indenização de

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

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditóno e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA. DO CANCELÂMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fomecedores registrados;

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

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

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior:

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do objeto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

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

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar supenor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatóno;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiflcadas;

- não cumpnr as obngações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caractenzada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata de

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

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 
.,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, ^. - 86.250-000

DOTAÇÔES

Conta da
despesa

Funcional programátha Fohte de
recurso

Natureza da despesa Grupo da Íonte

630 0 3.3.90 30.00 00

640 05.001,15,122 0070.2009 510 3.3 90 30.00 00

690

700

1300 05.003,20.608.01 80.2014 0 3.3 90 39 00 00

2180 06.004. 1 2.365.0270.2020

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mai I - licitacao@nsb.pr. gov. br - rvrvrv. nsb ov.br
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cúusuu sÉruA - DAS oBRTGAÇoEs DA BENEFTcTÁRIA DA ATA 1 3 0
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as espàciÍicações descritas no Termo de

ReÍerência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada. l\,4anter-se regular (documentação obrigatória não

poderá estar vencida) na data do seu eÍetivo pagamento.

A BeneÍiciaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais, civis e comerciais

resultantês da contratação.

cúusuLA orrAVA- DAS oBRrcAçoEs Do MUNtcipro

Caberá a Prefeitura:

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

da Ata;

- aprovar, quando necessáno, o cronograma ÍÍsico deÍinitrvo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- releitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicaçôes constantes do Ato Convocatóno, em particular, de seu ANEXO L

cúusulA NoNA - DA AUTORTZÂçÂo PARA FORNECTMENTO

As marmitex serão Íomecidas, parceladamente, conÍorme necessidade da Secretaria de Obras, do Trabalho e

Geração de Empregos, de acordo com especificaçoes e preço registrado, mediante apresentaçâo de autorização

do município/secretaria (Vale Refeição).

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo E QUALIDADE

O prazo para fomecimento será IIVEDIATO. As marmitex devem ser preparadas em conformidade com os

procedimentos técnicos, culinários e higiênicos preconizados para serviços de alimentação.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL

As marmitex deverão ser preparadas nas dependências da Licitante.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após o fomecimento, mediante apresentação da nota flscal acompanhada da certidão

expedida conjuntamentê pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da

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

elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b"

e "c' do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçoes instituidas a titulo de

substituição, e às contnbuiçoes dêvidas, por lei, a terceiros e Certiflcado de Regularidade de Situaçáo junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PrefeituÍa aguardará a regulanzação por paíe da

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura l\,lunicipal de Nova Santa

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

agência e o N'da conta bancána receptora do depósito, e/ou oukos dados indispensáveis para a eÍetivação do

pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montantê a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregáo Presencial n" 13/2019 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciána

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Ílnanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetária.

3
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CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAs

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

- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

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

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obngada a:

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

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

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administraçáo da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

- lvlanterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcrMA eUARTA- DAS sANÇôES ADMtNtSTRAT|VAS

0 descumprimento total ou parcral das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momenlo da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgáo ou entidade usuána, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acaÍetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. l\,lulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do rtêm em assinar a Ata dê RegisÍo de Prêços;

. l\,lulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de Íornecimento incompleto ou em atraso, até o

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

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneflciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

defesa,

A aplicação das sançÕes previstas nesta Ata nâo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preluizo das demais sanções cabiveis, sejam estas adminiskativas ou

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

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemiasi

c) cortes frequentes de energia elétnca e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de matenais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 4o do artigo 62 da

Lei no 8,666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços; 
4
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c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços

Se o classiÍicado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-sê a cumpnr o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicaçà0,

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

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

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N" 13/2019 e as propostas das empresas classificadas em

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

observância das disposiçóes constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçÕes

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Do FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

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

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneflciária da Ata.

Nova

Prefeito Munici
m:flÍ"30/04i201e
{el 

. Autoridade Competente

RG n' 5.943.1 84-6 SESP/PR

\^.* tZe,"út'Au-,í2-
Maria lvone Bortotti

Empresa: Mana lvone Bortotti 07614621808

CNPJ: 24.107.051/000'1-85

BeneÍiciária da Ata

rto Godoy
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração pregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

)

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222. Centro, Ê 43. 3266.8100, 
-r - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-rnail- I ic itacaoúà nsb.pr. c
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EXTRA]O 2" TERMO DE AOITIVO

ReÍerente ao Conlrato no 96/20'18 de Emprerlada de Obra

REF.r Prêgáo Eletrônlco n' 70/2018.

PARTES: Municipio dê Nova Santa Bárbara, pêssoa juÍidica de dire lo publco inte.na, inscrila no CNPJ sob o n" 95.561 080i000160, com sêdê âdminisúalva nâ Rua

WalÍredo Binenclurt de MoÍaês, 222, nêstê âto reprêsêntado pelo seu PrcÍe lo Municipal, Sr. Eric Kondo, e a êmpíêsâ EXOS . EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
ElRELl,rnscntanoCNPJsobn'27.225.863/0001-13,comsêdenâRuaTênenleJuoJacoboskr,T35-CEP:81925010-EairroSrloCercado,Cuntiba/PR.

0BJETO: Aquisição de máquinas e implemenlos agrícolas,

PRAZO DO A0ffNO: PoÍ mais 90 (noventa) dias, ou seja até 30i07i2019.

SECREÍARIA: Secretana dê ObÍâs, do Írabalho e Geraçáo de Ernpregos

RECURS0S: Convênio n" 872523120181MAP A

RESPONSÀVEL JUR|DICO: Carmen CorlezWilcken, OAB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINAÍIJRA CONÍRAÍO: 30/04/2019,

123

EXTRATO 3'TERMO DE AOITIVO

ReíeÍênlê ao Contrato no 97/2018 de Empreilada de Obra.
REF.: PÍegão Elelíônico n' 70/2018.

PARTES: Municipio dê Nova Sânta Báíbaía, pessoa jurídica dedreito plbico rnlerna, nscrita no CNPJ sob o n0 95.561.0E0/0001$0 com sede admnrslÍatrva na Rua

walfredo Brflenco!í de Mo€ês, 222 nêste ato repÍesentado pelo se! Prefeito Municrpal. Sr. Eric Kondo, e a empresa KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI ,

rnscala no CNPJ sob n' 92.2M.47210Aú-7A,cÃn sede na Rodovia RS 265 , S/N KMi 132 - CEPi96170000 - BarÍÍo Sanla Âugustâ, Sáo LouÍênço do SUYRS.

.Q§JETo: Aquisição de máquinâs ê implêmêntos agricolas.

. .rÀ20 Do ADtÍlvO: Por ma§ 90 (noventa) dias, ou sêja, alé 30/07/20'19.

SECREÍARIA: Secrclana de Obras, do Trabalho e GeÍaÉo de EmHegos.

RECIJRS0S: Convênro n' 833031/2016iMAPÀ
RESPONSAVEL JUR|DICo: Carmen CorlezWilckên, OA8/PR n"

DATÂ DE ASSINÂTU

EFRÂTO OA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 15/20í9 - PMNSB . REFERENTE AO PR PRE sENCLÀL No 't3/20í9 - PMNSB

0BJETO- Registro dê prêços pâ.a evêntrJalaquisição de refeiçôes (marmiter) para Secretaria u ho ê Geraç e Empregoso

VALIDADE DÀ ATÂ: Dê 3010412019 a 2910412020.

BENEFICIÁRIA DÂ ATA: MARIA IVONE BORTOTTI 0?614621808

CNPJ sob n" 24.107.051/000145

Rua Zacânâs Lêmês Gonçálves, 287 Casa - CEP: 86250000 - Baiíror Centro, Novâ Santa Bárbara/PR

RESPONSÁvEL JURIDIcO: Carmen Codez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECTFTCÁÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

ITENS

Lots llem Código do DescÍiÉo dô pÍodutdseryiço Marca do

Eoduto

Unidade do
medida

Quanlidade Preço

unitáio
Preso tobl

1 7na MARMITEX TAMANHO GRANDE na cidade de Nova

Santa BáÍbara conlêndo no rninimo arrcz, Íeijão,

saladâs, veduÍâs ê carne acompanhado de 01 (um)

íêídgeíantê ou suco de 290 ml. Embaladas em

mannltex de aluminio ou isopor.

UN 1.000,00 10.00 10.000,00

TOTÂL 10.000,00

LOTE OO1

- Lote 001

coNcEssÃo oE DtaRta N" tm/2019

OPrefêlodoMunicipodeNovâSânta8áôaíâ Estádo do PaÍâná usando das atflb! çoes que lhe sáo conÍeridâs pol Ler, lendo em visla as Lêrs Municipâis n'
809/2016 e n" 893i201 I bêm mmo, lnsttuÉes Normativas do Tribunal de Contrs do Éshdo do Paraná, CONCEDE DIARIÂ(S), como segue

Sêrvidori
Cargo:
Secíelarie/0êparlamênlo
Vâlor (RS):

0estrno:
Obietivo da Viâgêm:

ERIC KONOO
PREFEITO

GÂBINETE
R§ 350,00
CIJRITIBÀ.PR
soLrcrTAÇao DE I (uMÁ)DúR|A c_oM pERNOTTE NO VÀLOR DE R§ 3s0,00 (TREZENTOS E CTNOUENTA REA|S) PARÂ GASTOS

COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, AO PREFEtTO ERIC KONDO, PARA CUSTEÂR DESPESAS EM VIAGEM, COM SAIOÂ DIÀ 22

E RETORNO D!À 24 DE ABRIL DE 2019, COM Â FINALIDAoE DE lR JUNTO A ASSEMBLE!À LEGISLATM 0O PARÁNA, Â POSSE

DÂ NOVÀ D|RETOR|A DA ASSOSC|AÇÃO OOS MUNtCtPtOS - ÁMP E COHAPAR, NA C|oAoE DÉ CURITIBA-PR. VEICULO

UTILIZADO SERÂ 0 PRIMA PLACÀ BAK:0291
30/01/20ís
2919/20í9

ERIC KONDO
Preíeilo Municrpal

DaL do Pâgamento:
No do Pagamento:

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
BuarWallredo Bitlencourt de lúoraes n'222 - Centío

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mâil diaíiooíiciâl@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.lransparenciaparana-com.brldoensb
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PREFEITURA IVIUNICIPAL

José Roberto Godoy

* NOVA SANTA BARBARAlr
I

135ES'I'AI)O DO PAILA,NA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2210512019

Dê: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal da Ata de Registro de Preços n' 45/2019

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia da
Ata de Registro de Preços n' 4512019, decorrentes do Pregão Presencial n"

1312019, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de refeiçoes
(marmitex) para Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos, a fim de que as mesmas sejam acompanhadas, assegurando-se o

cumprimento integral das obrigaçôes assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri tina Ludi o Santos
Set taçôes

,"MÃ4r/í

RLra Walt'redo Bittencourt de Moraes no 22f , Centro, I 43. 3266.8100. ,-. - 86.250-000
Palaná - E - E-rnail licitacaolànsb.pr.gor.br - rrsu.rrsb.trr'.rgor'.brNova Santa Bár'bala,



L*I NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

NO
'' / l"\1

lErrt-j'ú: rsrloo oo plraNÁ

CHEK LIST

MODALTDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREçOS

1 ; elernôNrco (X PRESENcTAL

12fi

DOC oBs.N' ESPECIFICAÇAO
1 Capa do processo r^rk
2 Ofício da secretaria solicitando :tí.

í)I.J Prefeito pedindo abertura do processo
r)i.4 Orçamentos (estimativa de preços)

5 LlcitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotação)
b Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
7 LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer)
t Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
v AutorizaÇão do Prefeito para abertura

10 Resumo do Edital
11 Edital completo

I12 Pedido de Parecer Juridico do edital
í,13 Parecer Jurídico (Edital)

14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial Eletrônicoi Em alguns casos:
Diário da União).

15 Publicaçáo Mural de Licitaçáo (TCE)
(:\16 Documentos de Credenciamento

17 Propostas de PreÇo
í8 Documentos de habilitaÇão - t.
'19 Ata de abertura e julgamento

a't.20 Proposta final das empresas vencedoras
LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitação)
Parecer Jurídico (Julgamento)

23 LicitaÇão ao Prefeito (Homologação)
24 HomologaÇáo do Prefeito
25 Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
26 Ata de Registro de Preços
27 Publicaçáo do Eírato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Regional/ Diário Oficial do MunicÍpio)
28 Licitação ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada 1l l-.

29 Se houver aditivo
30 OÍício da secretaria solicitando aditivo
31 Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regionali Diário Oficial do Município)

21
22

Rua WalfÍedo Billencoun de l\,ÍoÍaes n' l2l. Centro. Fone .[3. 3266.8100. Ct.iP - 86.250-000 NoYa Santa

Ilárbara. Paraná [-mail liciracdo íi nsh.pr-qo\.br - § \\ \\.nsb.pr.go!.br

I
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PREFEITURA N4UNICIPAL

Efuine
Respons

L 'afltos

ave o Setor de Lic Çoes

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO FARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnncÃo PRESENCIAL N" l3l2019

Aos 23 do mês de maio de 201 9, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial n' 1312019, registrado em 10104/2019,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n' 01 ao n" 127 ,, que corresponde a este termo.

dos

Iluâ Walliedo BitteÍcourt de Nloraes n'222- Centro. lonc ,t]. 3266.8100, ChP - 86.2i0-000 No!à Santa Bárbàra, Paraná

E-mâil- liciracâo ir nsb nr.rct-bt - \\'\\1\.nsb.pr.eo\'.hr
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Poder
Executivo

Âno Vl

IMPRENSA OFICIÂL -
Lel n" ô60, de 02 do abril
de ml3.

Ediqáo N' 1532 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Terça-lêiÍa, 30 de JULHO de 2019.

I . Atos do PodeÍ Erecutlvo

O PreÍeito do Município de Nova Santa Báôara, Eslado do PaÍaná, usando das alÍibuições que lhe são conÍeridas por Lei, tendo em vista as lqi§
Municipais no 809i2016 e no 893/2018, bem como, lnstru@s Normalrvâs do Tribunalde Contasdo Estado do Paraná, CONCEDE DlÁRh1S1, como segue

Servidoí:
Cargo;
SecÍetaÍia/Depaíamento:
v.1(Ri):
De"dno:
Objetivo da Viageml

Data do Pagamênto
No do Pagamento:

BENEDITO BITTENCOURT DE ARAÚJO JÚNIOR

MOÍORISTA
SAÚOE

R$ 800,00
DtvERSOS

soLtctTAÇAo DE DtARtA AO t OTOR|STA BENÉDtTO BTTTENCOURT OE ARÁÚJo JÚNtOR. PARÁ CUSTEÁR DESPESAS

COM ALIIiIENTÂÇAO, QUANOO EM VtÂGEM FORA OO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,

30/07/2019

5569/2019
ERIC KONDO

Prefeito Municipal

O PÍeÍe to do Municipio de Nova Sânla BáÍbaÍa, Estado do Paraná, usando das alribuições que lhe sáo conÍeridas poÍ Léi, tendo em vista as Lqi§

Municioâis no 809/20 6 eno 893/20 bem como, lnslruçoes Normativas do Tnbunal de Contas do Eslado do Paraná, CoNCE0E 0lARlA(S), como segue

ServidoÍ:
Cargo:
Secretariâ,/Deparlemento
Valor (R3):

Destino:
objêtivo da Viagem:

Data do Pagamentol
N4Pagamento:

SÉRGIO BITTENCOURT

MOTORISTA

ASSTSTÊNClA SOCTAL

R$ 400,00

DIVERSOS

s0LrcrrAç
QUANDO EM

vlÂGEM FORA D0 MUNtCtPIO A SERVrçO DA SECRETARIA 0E ASSISTENCIA SOCIAL.

30t07/2019

5570/2019
ERIC KONOO

Prefeito IiunrciPal

AO DE DIARIA AO iiil ISTA SÉRGIO BITTEIICOURT PARA CUSÍEÂR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO,

renlrÔ oe xouor-ocrcÃo e lo.ruorclcÃo
PREGÃO PRESENCIAL N' 23/20,I9

Aos 30 (lrinta) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), em meu Gabinele. eu Eric Kondo, PreÍeilo Municipal, no uso de minhas

âtribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licilaçáo Pregáo Presencial n.o 23/2019, destinado a contrataÉo de pessoa juÍidica prestadora de serviços de

hospeáagem ãspecializada mm alendimento 24 horas, paÉ alender usuáíos do Sistema Único de Saúde .SUS, em lralamenlo de saúde íora do domicilto, a favor

da empresa que apresenlou menor preÇo, sendo ela: CEREZÁlrÁR HoSPEDAGEM ElRELl, CNPJ n' 04.254.088/0001-29, num valor total de R$ 21.900,00 (vinte

e um mil e novecenlos reais), para que a adjudicaÉo nele procedida produza seusjurídicos e legais efertos.

oar ciência aos interessados, observados as pÍescnções legals pertinenles.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

II.' 45'2ü9 - Psl8B . REFERB{IEATA DE REG§IRO DE

OBJETO - Reglstro de pÍeços para eyentual aquisiçáo de reíêiçóes (marmitex) para Secretaria Municipal de obras, do ÍÍabalho e Geraçâo de Empíegos

VALIoADE 0Â ATA: De 3010412019 a 2910412020.

BETIEFICúR|A DA ATA: MARIÂ IVONE BORTOTTI 0761162,1808

CNPJ sob no. 24.107.051/Cr001{5

Rua Zacarias Lemes Gonçatves, 287 Casa ' CEP: 86250m0 - Bairro: Centro, Nova Santa BáÍbara/PR

RESPoNSÁvEt JURíDICO: CaÍmen Cortez wlcken, oAB/PR no 22.932.

Oiário OÍlclal Eleúônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:Walíredo Bitlencoun de MoÍaes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax (43)3266 8100
E,marl. draíooÍrcral@nsb.pÍ gov_bí

pmnsb@nsb pÍ.gov.bÍ

Do.uhênro cinado pôí C€ííi@do Osül - uova S b
&ÍhaÍ. PÍâlâ!Ía lrtrn rpál: 955610€0@016O-ÂC SEÂÁSA-
S@ rbíúirlâ.t{ a ea6dâ (bc.b q.E virBEê.b dreé. ô
siê: hnn//@õrb. rdbÍrúrroràràa/drio-.66rt lfE



Nova Santa Bárbara - PR, 30 de JULHO de 2019 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: ji32t2}1g -l2l
ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

12q
ENS

Lole llem Códgo do
utolsêrüCo

Maca do úúdad€ de
medida

Quanlida{,e PIEço
iniláô

Prcço tobl

LOTE:001
- Lote Cn1

7230 MITEX TAMANHO GRANDE, na cidade de Nova Santa BáôaÍa
tendo no minimo arÍoz, Íeíã0, saladas, verduÍas e caÍne,
mpanhado de 01 (um)reÍngerante ou suco de 290 ml. Embaladas

em marmitex de alumínio ou isopoÍ

UN 1.000,00 10,00 10.000,00

OTAL @
PUBL TRII'ESTRÁL DO EXTRÂTO DA ATA R DE PR N.c 14220í8 - PMNSB -

REFEREN PRE PR SENCIAL t'IO 67f2O1E - PMNSE

OBJETO - Regisko dê prêços para eventual contratação de serviços de oÍicineiros no Espaço Convivêr - Serviço de Convivêncja ê Fortalecimento de Vinculos

V LIDADE DA ATA: 01/10/2018 a 30i09/20í9.
BENEFrcúRlÂ DA ATÂ: PAULO ROBERTO MOREIRÁ ME

CNPJ sob no. 11.214.840/0001-73

Rua Joáo Henrique Jaquela, 10 - CEPr 86300000 . Bairro: Jardim dos PioneiÍos, Cornélio Proópio/PR
RESPONSÁVEL JURÍDICO: GabrielAlmeida de Jesus OAB/PR n" 81.963.

ESPECIFI DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

ITENS

Códgq do

Foduhr.tefliço

Lolê hem DegcriÉo doFodukíseÍYho uã-ta do
pÍsdub

t Írilâdê dê
nedirs

ouaÍffigd€ PrWo tlniÉno PÍeço tobl

Lôlê 001

LoÍE:001 1 8046 Oficina Projeto Guarda Miím. FoÍmaÉo necessána -Curso de

Guarda MiÍim e lanfaía certificados de Magislério ou pedagogia,

curso de politica de proteção inlegÍalda cnaoça e do adolescente,

curso de seíviço socral e medidas socio educalivas e cuÍso de
musrca com caÍga hoíáÍia de 08 (orto) horas semanars.

conloÍme edital MESES 12,00 2.200,m 26.400,00

LoÍE:001
- Lote 001

2 8171 Ofrcina de músicá (lnstrulor de ÍanÍarra). Formação necessária.
Certfcado de música + expenência comprovada como inslÍutor e
músico Carga horána de 08 {oito) ho.as semanars

coníorme edital MESES 12,N 1.800,00 21.600.00

48.000,00ÍOÍAL

PUBLIC ÍRIMESTRÁL DO EXTRÂTO DA AÍ ISTRO DE PRE N

REFERENTE AO PREGÁO PRESENCIAL tlô 68/2018 - PMNSB

OBJETO- Registso de pÍeços para êvenlual conkalaçáo de serviços de vidraçaria.

VÁLIDADE 0Â AÍAr 0&í0/20í6 a 07/10/20í9.
BENEFICúRN DA ATA: MAURO MENDES 8068350993,í

CNPJ sob n". 29.897.231/0001-21

Avenrda Presidenle Kennedy, 256 Casa/Comércio - CEPi 86240000 - Bairroi Cenko, Sáo Sebastião da AmoÍeira/PR

ITENS

e'É@oú
píEdulds€rvico

l,rnidadê ds
ín8dih

Oüaitidedo PI€ço

$MÍio
Preç! lotalLaÉs It6ín DâscliÉo út pÍadubf ssNip Uarca do

pmtuto

150,00 100,00 15.000,00Lole 001 1 2421 Vidro canelado para reÍorma colocâdo

30.00 100,00 3.000.002 2453 Vidro tpo Íantasia p€ra reíoíma colocado

60,00 345,00 20.700,003 7301 vidro temperado 10 mm para poÍta cDlo(áda medida a definií

L^001
-10." 001

38.700,00TOTAL

ESPECIFI Ão Do oBJETO E PRE OS REGISTRADOS

OBJEÍO - Rêgisko de preços paía evenlual cont.ataçáo de serviços de transportes rodoviários

VALIDADE DA AÍA: 08/10i2018 a 07/10/20í9.
BENEFICIARIA DA ATA: TRANSPORTE PRIMoS VAN LÍDA
C NPJ sob no. 1 8. 1 1 1 .353/0001 -24

Rua PaÍaná, 84 - CEP: 11629278 - Eaino: Sáo Francisco da PÍaia, Sáo Sebasliáo/SP

RESPOI{SÁVEL JURIDICOT GabÍielÀmerda de Jesus, OABiPR n'81.963.

REFERETITE AO PREGÀO PRESENCIAL N" 63/2018 - PMNSB

ESP DO OBJETO E PRE OS REGISTRAOOS

ITÉNS

Código {,o M ca do

D.!di4o

Unk ade de
ÍÉdi&

Ouanüdade PÍêço.
unÉÍo

Píeço totalLots [sm Ds6ríiÉ0 & !rcúxdseoiço

12,00 15.000,00 180.000,00Lole 001 1 8172 Transporte Rodoviário, com veículo tipo ônibus, paía no

minimo 44 {quaíenta e quako) passagerros, do munrcipio de

Nova Sanla 8árbara para lbiporã (FÍigorííco Rainha da Paz)

De seguMa-leiÍa à sábado, das 5:00 às'16100 horas.

T, PRIMO MESES

1E0.000,00]OTAL

O@u@nlo assrnâdo por Cêôtcado Oigitâl - Nova SanLâ
8ábaÍa P,slsrlÚâ MunEpâ: 95561088000160-ÀC SEB,{SÁ-
Sla âúêôlrcrdadê ó B.rà.trd. dêldê q@ visq.lir.do .r.v.í do
ine: l{h/!**.Nh or pov.bí/ffi aVNültacõ/diirb-rEúlanliM

Diário Olicial EletÍônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua. Walííêdo BinêncouÍt de Moraes n'222 - Cenrío

Fone/Fà(: (43) 3266€100
E-mait; diariooíiciat@nsb.pí.gov.bí

pmnsb@nsb.pr.gov.bÍ

oesská do poduto/sêÍvrço

1
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESI/.DO DO PARÂNA

TERMO DE JUNTÀDA DE FOLHÁ NO PROCESSO LICITATORIO DE
PREGÃO PRESENCIAL N"13i2019

Aos 05 dias do mês de agosto de 201 9, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de pregão presencial n'1312019, numeradas do no

128 ao no l3l, que corresponde a este termo.

Ehiru Santos
Responsável pelo Setor de L citações

Rua Walliedo Brnencoun de Moraes no 222. Centro. Fone,l3 1166.8 100, CEP - 86.250-000 Noya Sanla Bárbâr4 PaÍaná

E-mail - Iiciracào í4§b.pL!!LE - \ § \\.nsb oÍ Bov.br
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPFENSA OFICIAL -
Lei n" 660, da 02 de abril
de m13.

PUBLI TO DA ATA OE REGIS DE PRME N

REFERENTE AO PREGÀO PRESENCIAL N" 'I3/2019 - PMNSB

08JETo - Registro dê preços para eventual aquisição de Íeíeiçôes (marmitex) para Secretaria Muniêipal de Obras, do TÍabalho e Geração dê Emprêgos

VALIDADE DA AÍA: De 3010412019 a2gl(A12020.
BENEFICIÂRlÂ DA ATA: MARIA líONE BORTOTTI 07614621808
C^sob no. 24.107.051/0001-85
Rua Zacarias Lemes Gonçalves, 287 Casâ ' CEP: 86250000 - Bairro: Centro, Nova Santa Báôara/PR
RESPoNSÁVEL JURIDICO: Carmen Coíez Wilcken. OAB/PR n" 22.932.

ESPECIFICA AO DO OBJETO E P REGISÍRÂDOS

ITÉNS

CódrSo doLolê Item DescÍiÉo do pmdulo/seÍvlp Marca do
podulo

l,rflídade do
medida

Auanlidde Preço
unitáÍo

PÍe{o tohl

UN 1.000,00 10,00 10.000,00LoTE:001
- Lote 001

1 7230 MARMITEX TAMANHO GRANDE, na cidade de Nova Sanla Báóara
contendo no minimo: anoz, Íerjão, saladas, veÍduÍas e carne,

aco.npanhado de 01 {um) reÍngerante o! suco de 290 ml. Embaladas

em marmitet de alumÍnio ou isopor

í0.000,00TOTAL

EXTRATO 4' TERMO DE ADITIVO

Referente ao ContÍato n" 922018 de Empreilâda de obra.
REF.: Pregão Eletrônrco n" 70/2018.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa luridicá de diÍeito publico inlerna, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede adminislrâliva na

Rua Walfredo Bittencourt de Motaes, 222, nesle alo repÍesentado pelo seu Preíerto Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresâ INDUiTAPAL . EQUIPAMENTOS

AGRICoLAS LTOA. ME, inscrita no CNPJ sob n" 05.613.266/0001-23, com sede na Rodovia PR 364, KM 2, S/N - CEP. 85950000 - Eairro: Saida P/ Tena Roxa,
oalÂ\rPR.

OB,rcTO: Aquisição de máquinas e implemenlos agrícolas.

PRÂ20 DO ADITIVO: Por mais 90 (noventa)dias, ou seja, alé 2,U0í/2020.

SECRETARIÂ: SecretaÍia de obra.s, do ÍÍabalho e GeraÉo de Empregos.

RECURSOS: Convênio n" 872523120181M PA.
RESPoNsÁvEL JURiolCo: carmen corlez wilcken, oAB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINATURÂ CONTRÁTO: 18/10/2019.

EXTRATO 4' TERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato no 9,1/2018 de Empreilada de obra.

REF.: PÍegáo Elelrônico n' 70/2018.

PARTES: tJunicípio de Nova Santa BárbaÍâ, pessoa juíídica de direito púb|co rnterna, inscnta no CNPi sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede âdministrativa na

Rua Walftedo BitteDcouÍt de Moraes, 222, neste ato ÍepÍesenlado pelo seu PÍefeito Municipal, SÍ. Eric Kondo, e a empresa ALGOR METALURGICA LTDA,

rnscrita noCNpJ sob n'19.138.457/OOO1-95, com sede na Avenida Amadeu Augusto PaÍadinha, 1 1 - CEP: 9532m00 . BaiÍÍo: BerÉno lnduslÍial Nova PEta/RS.

OBJETo: Aquisição de máquinas e implemenlos agrícolas

PRÂZO DO ADlTlvo: PoÍ mais 90 (noventa) dias, ou seja, alé 24101/2020.

SECRETARIA: SecÍetana de obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

RECURSOS: Convénio n" 872523/2018/MAPA.

RESPONSÁVEL JURíDICO; CaÍmen Coíez Wilcken, OABiPR n'22.932.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 18/í0i2019.

Dlário Olicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
BuarWalíÍedo Erllencourt de Morâes n'222 - Centío

Foô€/Fax (43) 3266'8100
E-ÍÍarl dianooÍicial@nsb.pÍ gov.bí

Pmnsb@nsb PÍ gov-bí

Oocu@nlo ass'nâdJ pd Cdíicdo O'grál - r,lova Sóta
&:ôaía PÍslstuía únEpãl !r556r060oo015o_âC SER SA_
sü &r6nricbdô à s2fuMa dêd. qs vÉ@lzâdo âlravás ú,
úê' hnp-//gwnsb orrp bÍtuídhl'.ú/dr.nÉn i,l onlim

Edação N" 1597 - Nova ntaSa EF naPara Oua rta-Íe fa 30 OUTUBde dêRO s.rbara,

' '4.
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Edição:1786

Nova Samta Bárbana PR
OBJETO: Conrra lâção de serviços dê seguÍopârâvelculosda ÍrcLa munrcipã1.
VALOR DO ÁO lTrvoi RS 33 000,00 (rd.la 6 lrês m Íe ais)
PRAZO DOADITIVO PoTmâis 12 (dore) mêses do plãzocriginã|, ou seB, ãlé

30/r0/2020 S ECREÍaR la: Secrsraiês M unic'pãis
R ECURS OS: SêcIelâíia s Municipâis.
RESPONSÁVEL JURÍorCo: csmen Corlêzwilckên oABPR.o 22 S32.
D^TADEASSINÀTURAOOTERMO DEAOITIVO: 31r1012019.

PuaLIcÂçÃo TRII ESTRAL Do ExmAÍo DA AÍÂ DE
REGISÍRO DE PREçO N,ô 45/2019- PMNSB REFERENTEAO

PREGÀo pREsENctÂL N. t!/20í9 - pMNsB
OBJETO - Regislro dc preços para eventual aquisiçáo dê Íêíelçóes

(marmilex) paíâ SocÍelana Munrcipál dê Obras, do Trábalho 6 G€Éção de
Empregos.

vALIOADE DAAlÂr Oe 30/01n019 a 29lO4DA?A.
ÀÉ EE'^r1E,À nÀ 

^1.. 
uÂ

EXTRATO 4'ÍERMO DE ADITIYO
R.Íerênl. ão Contráto n'92/20'18 de Emprêitadã de obra.

REF.: Pêgâo Elelíôni@n' 70/2018
PARTES: Munlcioio ds Novã Sanlâ Bárbala, pessoajuídic, dê direito publico

inlêmâ. inscqlâ noCNPJ sobonô95.561.080/0001-60.com sedeadmlnrslíâlrva
nâ Ruâ vlâltredo Biuenclurl dê Morãês, 222, necle alo reprêsenlrdo pelo sou
PÍoÍ6ito Municipal, sr. Eric Kondo,6 a empíesa INDUMAPAL- EOUIPAMENTOS
AGRICOLÂS LTOÂ - ME. inscrita no CNPJ sob n'05 613-266/0001.23 .om
sêde na Rodoviã PR 364, KM 2. SN - CEP- 85950000 - Aâiío: Sâldê P/ r-eíra
Roxa, Parotina./PR. OBJ ETO Aquisição de máquinâs ê im pleme ntos a9Íicolas.

PRAZODOAOITIVO PoÍ mais90 (noventa)diEs, ou sela. alé 24101/2020.
SECREÍARIA: Sê cretaia dê Ob.as. doTrábalhoe Geráç3o do Empêgos
RECU RSOs: Convênio n' 872 523/201 B/MAPÂ
RESPONSÁvELJURlorCo: Cârmên coíczwircken. OAB/PR nô22-932.
DATÀDEÂSSINATURÂCONÍFiÀIO' 1 6X O/201 9,

EXTRÂTO 4' ÍERMO DEADITIVO
RcíãÍente âo Contrãlo n" Ituz0'|8 dê Empíêltada dê Obrã.

REF.: Pregáo Elelrônico n' 70/2018.
PARTES: Mu nLcípio dê Novâ Saola Bêíbâ.a, pessoa juÍidrca do diroito públicc

inleÍna. inscnta no CNPJ sob o n'95.561.080/0001{0. com sede adminrslralrva
nâ Ruâ WalÍrêóo Billencou.l do Mora€s 222, neste álc representado pelo seu
Prêleilo MunicipBl, SÍ. Eric Xoõdo, e a erDpr€SaALGOR I'lEIÂLURGiCA LTDA,
inscdtá no CNPJ sob n' 19.138.457/0001-95. coÍn sed6 a Av€nrda amadeu
Âugusro Pâíadinhâ, 11 - cEP: 95320000 . Baúrc: 8erçáío lnduslrjá|, Novâ
Prâtâ/Rs. oBJEÍOlaquisiÉodêíttáquhaselmplemenlosâgrlcolâs

PRAZO DOA0ITIVO: PoÍ mãis90 (novenla)dias, ou seja. alé U tO1 l2O2O
SEC RETAR lÁ: Sscrela riã d6 Obms. doTrabalho e Geráçàode Empregos.
RECURSOS: Conv6nio n" 872523/201 8Â,IAPA.
RÉSPONSÁvEL JURÍDrco: carmên CoÍtêzwlcke.. OAB/PR no22.9-â2.
OATADEASSINATURACONTRÀTO 18/10/2019,

EXTRAÍO 4' TERMO OE AOITIVO
Reíersntê .o Cônlràto n'96/2C18 do Emprciládê de Obrã.

REF.: Pr€gáo ElelrC,nico n' 70,2018.
PARTES: l"tunicipE dê Novr San(a Bàrbâra, pessôâ judCica de dirêilo prbi,co

inlêma, inscriiano CNPJ sob o n'95.561.080/000í-60. @m sêde âdminislraliva
na Rua WalÍredô Ailiêncourt de MoÉes, 222, oôs(e âlo repr€sealado pDlo seu
Prcíoilo Municipal, Sr Enc Kondo. ê a êmprcsa EXOS ' EMPREÉNDIMENTOS
COMERCIAIS ElRELl. inscrita no CNPJ sob n' 27.225.863,0001.13, coín sêde
na Ruâ Tenênto Julio Jacoboski. 735 - CEP. 31925C10 - Bâiro: SiUo Cêr.ado,
Cu.ilibâ/PR. OBJETOiAquisiçãodeÍnàqu'n^.Eimplemenlosagricolas.

PRAZO OOADITIVO: Pormais90{novenla)d,ús, ou seja. até 241O1 i2A2O
SECREÍARIA:Secrotê adeObÉs.doT.abâlhoeGeraçãodeEnprcg5s.
RECU RSOS- Convênio n' 87 2523/201 8/MAPA
REsPoNsÀvÉL JURlolco: camon correrwirckên. oaB/PRn'22.932.
DATAOEASSINATURACONTRATO. 1 8/10/20 I9,
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It*li
PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTPDO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pRrcÃo PRESNCIAL N"l3/2019

Aos 13 dias do mês de novembro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de pregão presencial n"1312019, numeradas do no

132 ao no 134, que corresponde a este termo.

tEbru f,os S, tos

Responsável pelo Setor de Lici es

l(ua WalÍiedo Ilinencouí de Moraes n" 221. Centro. f'oDe.lJ. i26ó.811)0. CtiP - 86 250'000 Nova Sanfa Bárbara. Paraná

- D-mâil licrlircao í nsh.nr.gor=bl
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-11 1l

LOTE: 00i

AL

uete de louçâ paÍa lâmpada incandescente

nrversal

375,00 750,00

490,00

2.550,00

4.470,00

123,00

200,00

256,00

2.2ô8,00

200 00

35.225,16

144 253/' Enxada de 2 libra com cabo de madeira PARABONI UN 20,00
LoTE:001 174 1871 Fila isolante preta ânti-chamas mm 19 mm x 20 m LORENZETTI ROLO 150,00

378 C0

654,00

18,90

4,36
LOTE:00Í 175 3281 Frta veda rosca de 1,8 mm de laÍguÍa e 10 m PLASTIFLUOR ROLO 50,00 2,00 '100,0i

LOTE: 001 180 1636 Foice lados direilo e esqueÍdo com cabo de madeira PARABONI UN 6,00 17,90 107,10
LOTE:001
- Lote 0ü1

187 5067 Furadeira com impacto 110 volts vetocidade variável
reversível, capacidade de %-, polencia 750 watts,
GSB'16 RE ProÍlssional,com maleta, acompanha
mandril com chave

MAKITA UN 2,00

10TE.001 188 7398 KOCH UN 1.160,00

LOTE:001 196 5072

Gancho para cabo de aço Íoúado, 5,0 loneladas com
lrava %

Holofole quadrado 20x40 cm para Làmpada 500 wafls OLIVO UN

8,00

26,00

145,00

39,90 1.037 40
LOTE: 00'1 207 8373 Jogo de Chavês calraca 10 a 32 com 25 peÇas FOXLUX JG '1,00 490,00

215LoTE: 001 7408 UN 300,00 8,50

217 8374 UN 300,00 14,90

220 7411

Lâmpada de LED tubular1,20 mts, bivolt

Lâmpada halógena 300W 220 V 10 x 12 cn

GALAXY
T

f GALAXY

GALAXY

Lâmpada de LED 12 Watts

UN 30,00 4,10

235 2657 Luminária de EMERGENCIA com 30 LEDs Bivolt
aulomática, proporcional autonomia de 06 hs.

SEGURIIUAX UN 50,00 13,30 665,01

LoTE:001

L0TE:001

LOTE OOJ

- Lote 001

L0TE:00'
- Lote C0.

248 6248 [,4angueiÍa lumrnosa na cor crislal/brancá írio Íolo com
100 mts de led 110 V

GENIAL TECH ROLO 5,00 M4,00 3.220 00

LOTE: 001

- Lole 001

249 6249 illangueira lumrnosa na cor cristal/brancâ fno Íolo coril
100 mls de led 220 V

GENIAL TECH ROLO 5,00

259 5088 Pá cortadeira tipo vanga quadrada com câbo 120cm VONDER UN 3,00

3.357 50

72 90

671,50

24,30

265 5092 Pé de cabÍa em aço forlado %' de 60 cm C INFER UN 2,00 28,50 | 57,00

LoTE: 00'1

IQIE 991
L É: 001

272 7435 Pino Fêmeâ 10 A TRA[,,IONTINA UN 80,00 2,50

LOTE: 001 273 7436 Pino Fêmea 20 A FC FIOS UN 80,00

LoTE:001 281 1610 Ponleiro sextavado de '12" BELLOTA UN 6,00

3,20

12,50 75,00

LoTE: 00'1

- Lote 001

297 683 Pulverizadoragrícola costal manual, compÍessão
prévia câpacidade de 20 lls, completo

INTECH UN 103,008,00 824,C0

301 2423 Reator para Lâmpada a vapoÍ de sódio 250 watts

ovóide difuso base E40 lnterno
AC.LUX UN 40,00 67 50 2.700,00

319 2101 UN 40,00 17,50 700,00

UN 3,00 756,00

LOTE: 001

LOTE: 001

- Lote m1

LoTE: 00 |

- Lole 00i
324 7442

Rele íotoelétÍim bivolt 127 x 220 volls x 50r.1watts IOUALITRONIX
Roçâdeira a gasolina, motor 2 tempo, rotaçãi 10.000

RPM profissional, ammpanha cinto lateÍale chaves 
i

t ['rrEcH

40,00 2,50 100,0J329 '1613 SeÍra manual de aço rápido bimetal com 12'de
comprimenlo e %' de largura, inquebÍável

AMATOOLS UN

ROHDINA UN 160,00 1,25

LoTE: 00-
- Lote 001

LOTE: 001

- Lote C01

337 2221

PU ESTRÁL DO EXTRÁTO DA ATA DE REGISTRO DE o 45/20í9 - PMNSB

E PRE PRESENCIAL N" 13/20,19 - PMNSB

Or.uEi O - Registro de pÍeços para eventual aquisição de reÍeições (marmitex) para SecÍêtaria Municipal dê ObÍas, do TÍabalho e Geração de

Empregos.

VALIDADE DA AÍA: De 30i04i20'19 a 29i04/2020.

BÉNEFICúRIA DA ATA: MARIA IVONE BORÍOTTI ()7ô'I4621808

CNPJ sob no. 24.107.051/0001-85

Rua Zacarias Lemes GonÉlves, 287 Casa - CEP: 86250000 - Bairro: Cenlro, Nova Santa BáÍbara/PR

RESPONSÁvEL JURíDlcO: Carmen CoÍtez wilcken, oAB/PR n" 22.932.

ESPECIFICAÇÀO DO OBJETO E PRE (rS REGISTRAoOS

ITENS

Lote DescriÉo do pmdúo/serviço MaÍca do
ub

10.000,00

Quanlidade Preço unitário Preço lolalUnidâde de
medida

Item Cod'rgo do
prdutdserviço

1.000,00 10,00 10.000,00UN7230 MARMITEx TAMANHO GRANDE. na cidade

de Nova Santa Bárbara conlendo no minimo:

aÍoz, Íeijão, saladas, verduras e carne,

acompanhado de 01 (um) refrigeranle ou

sum de 290 ml. Embaladas em maímilex de

alumínio ou isopoÍ.

LoTE: 00'
- Lote 001

1

OTAL

Odu@nto assrnedo po. Cenrhcidô Ogitar - Nola SaÔÉ
Bá.bâra Prêíeturâ Municlpd: 955610ô0000160 ÀC SERASÂ
Suâ aúl6nbddads ó taíantdi desdê qF viluàrrr.do aràs"! do

tne: hrD.f )eul!-l§!.!t So!-!íloíêh.lirLrcro.diÂtlldcrÂ1sLln)c

Diário OÍicial Életrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Ruâ: WalÍíedo BinencouÍt de Moraes n'222 - Cêntío

Fone/Fâx: (43) 32663100
E-mail: diânooficial@nsb pÍ gov br

pmnsb@nsb.pÍ.qov.br
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II*I NoVA SANTA BARBARA
:S-i!à-inú= ESTAD6 Do pARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITÀTORIO DE
pRncÃo pRESENCLdL N" l3/2019

Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregào Presencial n" 1312019, numeradas do n'
135 ao no 137, que corresponde a este terÍno.

lEfaiw dos Sanüo. §

Responsável pelo Setor de Licitaçôes
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