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ESTÀDO DO RIO GRÂNDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÀO 

',OURENçO 
DO SU],

CNPJ. 8?.893. 111/0001-52
SECRETÀRIÀ MONICIPÀL DÀ EÀZENDÀ

CERTIDÀO NEGÀTIVA DE ÀTIVIDÀDE N. OOO4131/2020

None
CNPJ/CPF:
Endereço:
cidade
cadâstro:
Atividàde:

KOIILER IMPLEMENTOS ÀGRÍCOLÀS EIRELÍ-EPP
92 -264.412/O00t-10
2 DISTRITO SÀNTÀ ÀUGUSTÀ,o
sÁo LooRENÇo Do suL/Rs cep:96170000
42 530
Fabricação de ferramêntas

CERTIFICO parâ o fim que se destina que o contribuinte acima
idêntificado, NÀo deve a esta municipaLidade aEé a presente data, en relação aos
tributos munj.cipais refelente ao cadastro de atividades acima discriminado-

À prêsêntê certidão negativô tem validadê
partir da data da emissão, confoúne decreto municipal 2.325l

90 (ôoventa) dias a

Sao ,.ourenço do SuI,04 de Mêrço de 2020

Código de controle de autenticj.dade: 451054806451054

illlllltillill

À aütenticidade desta certidâo deverá ser confi.rmada no §eguinte ender:eço
eletrônj.co: r,ri,. saolouÍencodosul . rs . gov. br

w,
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CONS€LHO REGIONAI- OE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANOE DO SUL - CREA-RS
sERVtçO PÚBLTCO FEDEML - óRG,ÃO OE F|SCATIZAÇÀO OA ENGENTIAF]À E OAÂGRONOM|A

Ru Sáo r-qis, z - SaÉ.re I P!.to Abgo (RS) lCEp 9062cr70 | Fm: 51 33ãr21OO
r*.ffi.o.9Il

CERTIDÃO DE REGTSTRO DE PESSOA JUR|DICA

Certidão n':

Razão Social

CNPJ:

í751535 Vatidade: 3í103/2020

KÔHLER Ii,PLE]TIENToS AGRÍcoLAs EIRELI

92.2U.472J0001-7O N" de registro no Crea-RS: 1í703
Registrada desde; 01/09/2008

Resúiçõ€s:
NADA CONSTA.

EnderÊço(s): 'l ) RoD RS 265 KM 132 - 2" D|STR|ÍO
SANTA AUGUSTA
Sáo Louren@ do Sul-RS
96170{00

CapilâlSocial: R$ 80.000,00

Responsáveis Técnicos:

1 ) DANIEL SIEFERT KROGER

Título: Engenheiro Agícola

Carteira Crea: RSí53617 Registrado desde 08y02/2008

Responsável lécnico pela empresa desde 01/09/2008

Atribuiçôes Proíissionais (l€gislaÉo):

Resolução 25ôn I
cêÉlllcamos que KÔHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
está devidamente .egistrada no Crea-RS, nos termos do a.t. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

CeÍtlllcamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes
desta certidão, náo possuem débito de anuidade ou auto de iníraÉo transitado em julgado no CreafiS,
nos termos do a.t. 66 da Lei Federal 5.194,de 1966.

Esta c€rtidáo não autoriza a pessoa juridica a executar seNlços técíicos sem a participaÉo eÍetiva de
seus ÍesPonsáveis técnicos.

ConÍorme allnea c do inciso lV do § 1ô - do art. P da ResoluÉo No 26ô/79 do ConÍea, as ceÍtidóes emiti-
das pelos Conselhos Regionais perderão a valklade, caso ocorra qualquer mdificaÉo posterior dos
elementos cadastÍais nelas contidos e desde que não representem a situação coneta ou ahJalizada do
regisfo.

Página 'l de 2

Regislrada para:

NA AREÂ OE AGRoNoMIA: INDÚSTRIA DE Ii,PLEMENToS AGRIcoLAs.

Observaçô6s:

NADA CONSTA.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHÂRIA E AGRONOMIA OO RIO GRANDE OO SUL. CREÂ.RS
SERV|çO PÚ8uCO FEOERÀ! - ôRGÂO DE F|SCAL|Z^çÀO OA ENGENÉAR|A E DA AGRONOMTÀ

Ruâ Sao tub. z - S€ntrm I Pqro AbgE (RS) | CEP 0062G170 I Fd: 5i 33202100
ww.ffi.d!-b.

Certidão emitida pela intemet. Para confirmar a sua autenücidade, a@sse www-crea-rs.org.br, selecione
'Servlços'e a seguir'Consulta a autenticidade de ceíidÕes/ ConsultE a autenticidade de uma certidáo
de Íegistro emitida pelo Crea-RS'. lníorme o número destr ceíidáo para visualização e coníerência deste
documento. Em caso de dúvida, entíe em contato com o Crea-RS pelo íone 5'1 3320-2'143, de segunda a
sexta. das th às 17h30.

Certidão gerada em 5/4/2019 e reimprossâ em 51412019

Fim da certidao no 1751535

Págine 2 de 2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL. CREA-RS
SERVIçO PÚBLICO FEOEF(A! . ÓRGÁO OE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E OA AGRONOMIA

Ruâ são L!i§, 77, SantaM I Pdio AêsB (RS) ICEP 90620-170 I Fone: 51 3320.2100
Úk]ru4.org bt

CERTIDÁO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n': 175154,0

Nome do ProÍissionat: DANIEL SIEFERT KRÜGER
TítUIo: ENGENHEIRO AGRÍCOLA

CarteiraCrea: RS1536í7 RNP:2206129620

Validade: 3í/03/2020

CPF: 01'1.149.81044

Regiskado desde: 08/022008

Atribuições Profissionais (legislaÇáo):

RESOLUÇÃO 25617I

Curso dê GrâduaÉo:
ENGENHARIA AGRíCOIA - Colou grau em: 14tO1t2OO8

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL

Curso de Pós-Graduação
NADA CONSTA

Responsabilidade técnicâ por pessoa jurídicâl

1)KÔHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI dESdE O1/09/2008

CertiÍicamos que o pÍofissional DANIEL SIEFERT KRÜGER.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
está devidamente regislrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.í94, de 1966.

CertiÍicamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infraÉo transiiado em
julgado no crea-Rs, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.'194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Parâ confirma.a sua autenticidâde, acesse www.crea-rs.org.br

selecione 'Serviçls" e a seguir 'Consulta a autenticidade de certidóes / Consulta a autenücidade

de uma certidão de registro emitida pelo Crea-RS'. lnforme o número desta certidão para

visualização e conferência desle documento. Em caso de dúvida, entre em @ntato com o

Crea-RS pelo Íone 51 3320-2141, de segunda a sexta, das th às 17h30.

Certidáo gerada em 5/4/2019 e reimpressa em 51412019

Fim da ceÍtidâo no 1751540

Página 1 de 1
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lt rprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nêsta dara (0410312020 às 20:04) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Gondenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade reglstros dê condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 92.264.4721000'l-70.

A condenaÉo por atos de improbidade administraüva não implica automático e necessário reconhecimento da

.áelegibilidade do condenado.

.,ara consultas sobre ineleglbllidâde acesse portal do TSE em b§p/llyglgêçalll@daslsq jlgUí

Estra certidáo é expedida grâtuitamentê. Sua autEnücidads pode $r por meio do núm6Ío dê conbole

5E60.3416.387F.F094 no seguinte enderêço: httos:/ ,vww.cni.ius.brlimprobidade adrí/autenticar certidao.oho

rado em: 04103/2020 as 20:0a:í CONSELHO NÂCIONAL OE JUSÍIçÂ Página 1/1



O Tribunal de Contrs dâ União CERTIFICA que, nr pÍesente dats, o (a) r€querente
acima identificado(r) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
paÉiciprr de licitaçio na administração pública federal, por decisão dcste Tribund, tros
termos do srt. 46 drLeia" E.443192 (Lei Orgânicr do TC[D.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNúO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES INDÔNEO§

NOMC COMPICTO; KOITLER IMPLEMENTOS AGRICOLÂS EIRELI

CPF/CNPJ: 92.264.47210oot:7 0

Não constam da relação consultada para emissão desta ceíidão os rcsponsáveis ainda não
notificados do teoÍ dos acórdãos condenatôrios, aqueles cujas condenações tenham üdo seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razâo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às l9:55:20 do dia 04/03/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem seÍ confirmadas no sítio
https://contas.tcu.eov.br/ordífl p=INIDONEO:\IERlFICA

Código de controle da ceÍtidão: 5FI1040320195520

Atenção: qualquer Íasura ou emenda invalidârá este documento
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fios previstos na Lei nl8.666, de 1993, conforme documentafo registrada no SICÁF, que a

situação do forneccdoÍ no rnomento é a setuinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: s2.264.472/O1ot-io
Razão Social: KOHLER IMPLEMENTOS ÂGRICOIÁS EIRELI
Nome Fantasia:

§ituaçâo do Fornccedor: Credcncirdo Data de Vencimcnto do Cadastro: \4/O8/2O2O

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

pedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credcaciarocoto

II - Habilit.ção JuÍidica
III - Regularidede Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade:

FGTS Validadc:

Trabalhista (hte//"í.rliu..6Ílc.Ítidâo; Validadc:

M - Rcgularidadc Fiscal Estedud,/Distritel c Municipal

Receita Estadual,/Distrital Validade:

Receita Municipal Validade:

VI - Qralificeção Ecouômico-Finaoceira

Validade: 3t/os/2020

Eiu d.chÍ:Éo É !E. riEpl.r coatulta . úo ..o cf.ito l.sel

08/07/2020
2t/03/2O2O
to/08/2o2o

or/0s/2o2o
10/04/2020

Emitido em: 03/03/2020 15:08

CPF: 016.284.95G81 Nome VINICIUS ÁIÁIÂN DE CARVATHO
Ass:

ldc 1
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICÂF

CNPJ:

Razão Social:

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emi.são conform..ÍL 17 d.IEitruçio NorE.tivr nt 03, dc 26.bril dc 2018)

92.264.472/000r-7O
KOHI,]ER IMPLEMENTOS AGRICOIÁS EIREU

Atividade Econômica Principal:

28334/OO. FABRICÂÇÃO DE MÀqUINÂS E EqUIPÁMENTO§ PARÁ Â ÁGRICULTURÂ
E PECUÂRIÁ, PEÇÁS E ACESSÔRIOS, EXCETO PARÂ IRRIGÁÇÃO

Endereço:

RODOVIA RS 265, S/N - KM: 132; - SANTÁ ÁUGUSTÁ - São Lourcnço do Sul/ Rio
Grande do Sul

Á vcEcidadc d* inforoaço.r pod.Íl i.Í r.Íiíic.d: ro .ad.r.ço w.cooprartovcÍoao.atait.tov.bÍ.
Est. c.nifi..do a:o tuhtitui or docuocotos crumaedor nor enisor 2t e 3l d. Li rr t.666, d. 1993.

Emitido em: 19/02/2020 16l,49 lde 1
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197
MINISTÉRIO DA FAZENOA
Sêcretaria da Rêcêlta Fêdsral do Brasll
P.ocuradoria.Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATÍVA oE DÊBlToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVÂ
DA UNIÃO

Nome: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
CNPJ: 92.264.4720001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionâl cobíar e inscrevêr quaisquêr dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradas, á cartificado que
não custam pendências sm ssu nome, rolativas â créditos tributários administrados pgla S€crctaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscÍições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Pro@radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelEcim€nto matriz e suas filiais e, no caso de ent€ íederativo, para
todos os órgãos e fundos públlcos da adminislragão direta a ele vinculados. ReÍeÍe-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo únlco do arl. 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
ehdere@s <httpJ/rÍb.gov.bÊ ou <http:/ {ww.pgÍn.gov.bÊ.

Certidão com base na PoÍtaíia Conjunta RFB|/PGFN no 1 .751, de Z1O|2O14.
1OlOll2O2O <hoÍa e data de Brasília>

Válida
Codigo '1600.89EF.6103.5C53
Qualquer emenda invalidará este documento.

Ot17t32
08t0712020

1t1
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03t44t2020 Consulta Regularidade do Empregador 1-eg

C,^I§.á
ÚAIXA ECONÔMiCÁ FEDERÁL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 92.264.472/ooot-70
RAZãO SOCiAt:KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

EndereçO: L SANTA AUGUSTA S/N / 2 SUBDISTRÍTO / SAO LOURENCO DO SUL / RS /
96170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quarsq uer débitos referentes contribuições e/ou encargos devidos.
decorrentes das obrigaçõe com o

Validade:1 1/03/2020 08/07/2020

Certificação Número: 2003 L132235t39975

Informação obtida em 03/04/2020 11:51:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpregado.jsÍ 1t1
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CERTIDÀO NEGÀTIVA DE DEBITOS TRABAÍ.HISTÀS

None: KOHLER IMPLEMENTOS ÀGRICOLÀS EIRELI
{MÀ'TRIZ E FILIÀIS) CNP\,r 92.264.412/OOOI-10

20
às 19:43:39
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Cert i d
Expedi
VaI ida
de sua

ão n": 1420 C

3/2020,
30 / oa / 2020
diçào -

o

Certifica-se que XOELER IHPLEIIENTOS ÀcRtCOLÀS ETRELI
(llÀTRIz E FIúIÀIS), inscrj.to(a) no CNPJ sob o no

92-261.472/OOO1-70. NÃO COXS!À do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi-stas.
Certidáo emitida con base no art. 642-À da ConsolidaÇão das teis do
Trabalho, acrescentado pela Lei. no L2.440, de 7 de juLho de 2011, e
na Reso1uçáo Àdministrativa no !4'10/2llL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidáo sáo de respon sabi I idade dos
Trj-bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À acej.taÇão desta certidAo condiciona-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http:,/,/wwÍr.tst. jus.br) .

Certidáo enit.ida gratuitanente.

TNEOnUÀÇÃO TMPORTÀNIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇâo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senLença condenatólia transitada em julgado ou em

acordos judici-aj.s trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoLhimentos previdenciários, a honorárlos, a custas, a
emolumentos ou a recolhinentos determinados en lei; ou decorrentes
de execuçáo de acordos firmados perante o Ministério Púb1j-co do
Trabalho ou comissão de conciliaÇão Prévia.



E§ÍADO OO RIO GRÂNDE DO SUL

SECREÍARI^ OÁ FÀZEIIDA

RECEÍIA ESÍÀ'UÂ!
tel

Cêíidão de Siluação Fiscal no 0014637493

Certiícamos qus, aos 04 dies do mês de ÍúARçO do ano de 2020. revendo os bencos de dados da SecÍetada da Fazenda, o titular
acima enquedra-se na §eguinte siluaÉo:
CERTIDAO NEGATIVA

DosqiÉo dos DébitoíPêndências:

Esta certidão tlÃO Ê VÁLIDA para comprovaÍ;
a) a quitação ds úibutos devidos mensslmente e dsclarâdos na DeclaraÉo Anual de Simples Nacional (OASN) € no
ProgÍama cerador do Documento de Anecadaçáo do Simptes Nacional (PGDASO) pelos cont ibuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e exüajudicial de inventáÍio.de aÍrolamento, de separaÉo, dê divórcio e de dissoluÉo de
uniáo estável, a quitaÉo de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nas hiÉteses em que este imposto seia de competência
esladual (Lei n" 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Ouitação do ITCO deve acompanhar a Cetlidão de SituaÉo Fiscal.

Esta certidão Çlnstitui-se em meio de prova de êÍstência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na lnstruçâo N n'45/98, TÍtulo lV, Capítulo V, 1.1

I )sente certidão não Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder â posteriores
ve,,,rcagÕeseviracob . crédito que seja assim apurado.

Esta certidáo é válida

Cenidão expedida gratui m base na IN/DRP n" 45/98,Título lV, Capitulo V

Autenticação: oo2'1i,72709
A autenticidade deste doqrmento deverá ser confirmada em https:/Íwww.sêfaz,r9.goy,br

ldentifrcaçáo do ütular da ceÍtidão:

Nome: KOHLERI PLAGRICOLAS EIRELI

Enderego: EST Rs 265, srN. K í32

CNPJ

SEGUNOO, SAO LOUREXCO DO SUL. RS

922UA72IOO01-f0

2t5t2020

o direito
ualquer
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ESTÀDO DO RIO GRÀNDE DO SU',
MUNICÍPrO DE SÀO LOURENçO DO SUr

CNPJ- 87.8 93.11r,/ 0001-52
SECRETÀRIÀ MUNICIPÀI DÀ EÀZENDÀ

CERTIDÀO NEGÀT]VÀ N. 4132/ 2O2O

NOME : KOITIJER IMPI'EUENTOS ÀGRÍCOÍ'ÀS EIREÍ'I
CNPJ./CPF:92.264,4121000L-'10 XI.í 132
Endereço:2 DISTRITO , 0
Cidade :SÁO LoURENço DO SUL /Rs Cep: 961?0000

Certifico que o contlibuinte acima identificado NÀDÀ DEVE a esta
municipalidade até â presente data em relação a ?ributos tunicipais, ressalvado
o dileito da EÀZENDÀ !,IUNICIPÀL de cobrâr os débitos que vierem a ser
posteriormente apuÍâdos.

À plesenEe certidào negativa é passada para os fins que sê flzerem
Âessarios e tem a validade de 90 inoventa) aias a paitlr dâ dâtâ de emissâo.

Sao Loulenço do Suf,04 de Março de 2020

Código de controfê de autenticidade:816336046816336

il]]ililil1

À autentj.cidade desta certidâo deverá ser confilmada oo seguinte endereço
el-et.rônico: wwir - saolourencodosul . Ís , gov. br

w'"'í*
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ESTADO DO RIO GRA\DE DO SUL

PoDER :uotcrÁnro
TR]BUNAL DE JUSTIÇA

OÔCI]MENTO POR

19t

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 02/03/2020 17h01tnin

eletrônico

Este é um documenlo elelónico assinado digitalmente conÍorme Lei Federal
n" 11 419/2006 de 19/142006, art- 1o, parágraÍo 2", inciso lll-

PaG conÍeÍência clo cantei)do desle documento, acesse, na inteínêt, o
endereço hftps;//witttw.lits.ius.br/veificadocs e digíte o seguinte

número veificadoÍ: 0000981336191
ll ill llillll l[r lll ]ilil|il
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SEUEMBFIAPA - 2640113 - Ârssrad,o de Câpâcidâde Técnica tnrtü}EfEr,
Embtepa Ag.ossllvlpastoril

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos Íns que a empresa Kohler lmplamentos Agrícola8 Elrsll, inscrita no CNPJ sob o N".
92.264.47?J0001-70, estâbelecida na Rua lúarechal Floriano Peixoto, 1748 Sala 412 - Cenlro, São Lourenço do Sul/RS,
Íorneceu para Embrapa. inscrito no CNPJ sob o No. 00.348.003/0018-69, situada na Rod. Dos Pioneiros - MT 222 km, 2,5
S/n Zona Rural, Sinop/MT, o equipamento descrito na OCS 0284/18i

PLAINA HIDRAULICA NIVELADoRÂ
Plâina niveladora de arraslo pÍojêtrada parc Íealizú trabâlhos de nivelamonlo de solo,
canais escoadouros, recupeÉçêo de estÍadas vicinais e outros similares. Comprimento
tolal de no mínimo 5,6 metros e no máximo 6,1 metros. Largura de corte mlnima de 4,0
metÍos. Oeve permitk uso em trator Com potência êntr€ 'lOO e 12ocv. Angulo de corte
regulável a paÍtií de comândo hidráulico. Deve viÍ configurada com Giro hidíáulico da
lámina, Giro hoüontal dâ Utmina de 90 ou 95" e giro vedical da lâmina d€ 20 ou 25'.
Comando hidÍáulico do t-ator dúplo. Pneu tipo âgricola com m€d,ida mlnima d. 144124.
Cilindro hidráulico de levanto ds no mínimo 3.i/2'e cjlindro hllráulico de regulag€m do
ângulo da lllmina de no míniÍio 3'. Peso mínimo de 2000k9. Supoíte paÍa colocação de
pesos, com capacidade mínima de 750k9. Oeve possuir kit com 500k9 de peso adicional,
compatívêl com o equipamento. Referências: PLANNER3I0 GTS
PRAZO PARA ENTREGA- 30 dias GARANTIA
O equipamento deverá ter garantiâ de Íabricaçáo íhínima de 12 meses a contar da data
de enlIega. O local dâ garantia sêrá no endereço de enhega dos equipâmentos. A
empÍesâ Íoínecedora deveíà aacÂt com todos os custos inerentes e necessáíios ao
Gimprimênto do termo de gaÉntia proposlo, incluindo transporte caso nào tenha o
ÍornecedoÍ aulorizadâ lécnrcã no municÍpio dâ contÍatanle.
AssrsrÊNClA TECNIcA
O fomecedor do equipâmento deve apaesentar declaraÉo dê que possui assistência
técnica e suporte técnico tÍeinado, qualmcâdo ê autorizâdo pêlo íâbricante do
equipam€nto.
MANUAL DE OPERAÇAO DO INSTRUMENTO
Deve acompanhar manual do instrumento preíerencialmente em portugués. contendo
descriçâo detalhada das partes ê p€ças, inclusive acessórios (caso tenha), além de todo o
pocedimento adequêdo de instalaÉo e manuseio.
Mârcá: Kohlêr

Sinop - MT, 03/06/2019

AndÍé Luis Rossoni

Chefe Adjunto de Adminiskaçâo
4

lxLal
l.i.«ô*. I

Documento assinâdo .lekonicâín.nlê por Ardre Luis Ro]§orl. Chef€ Adjurto, em 03/062019, à'5 17128, confoÍmc aÍt. 6', paÍá€rBfo

I' do D.cr.ro E 519, de E de ourublo de 20 l5

Item Descriçâo ard. Vlr. Totâl

R$
27.059,99

I
Unidadê

A aúcntEidade do docum€nto podc s€í coíf.íida no sil. hups //s.r !.d. êmbmpcbí/s€/conúolador_.rErm.php?
aredocun.nto_coiferií&id_orgâo_accsso_€íêmo{ iífoímando o codigo veÍificadoÍ 26iÍ)1 13 e o codigo CRC t96FCrD2

R.í.raid.: PE€e.r 11155.@r190/201915

Ílsll/D:/Dados UsuáftrDo*nloêds/Alêstado_d€_Câp.cüadê_Íêcnica_2640113.hünl 111

Atestamos ainda, que lalfornecimento foi exedrtâdo sâtisratoíamenle, náo existindo, em nossos registros, até a prcsênte
data, Íatos que desabonem sua conduta e Íesponsabilidade com as obrigações assumidas.



lL

39tOt6Z àu l:ls

Ír-qq 89tÉr6z-e.rucal-apeplredec-ep-ôpqsavêPequrmo/oirensn sopêo:o/rrqu

9I-6I02/95r€0O 6SIIZ ôu osrerra :qrúiltPt

xfr8es86
f,UJ oErpgr o â 89t09óZ ropsiqu.^ o8rp93 o opueuuoJur O=oruâBâ-ossâ.E-oE ro-pr?ruâJuo.-oluãun.opie.e

adqd-ouJâU.-$pelo4uo5/âs/rq ederqr!â âpâs res//:sd$l âlrs oU eprâJuor râs âpod ouâumcop op .pspr.ru.lns V

§ l0z âp orqnno âp 8 cp'6Í§ I orâr!ão oP ol o.tsr8?rDd

'.9 Ur âu$Juoc '20:9 t §! '6 t 02180/80 urâ 'ol unÍPY ,Jâq) 'or!-r8 ü!r{ olof .rod âluâuerruonãlâ opEurss? oluârxn.oo
mr/

op5ortslutupy ep orun[py aIaqJ

oryfl Dlng ogot

ól0z ,P otsoSb ap 80 'wepg

'opepÊuop p^eleqêu! êp alsse opuezod ',qloz/toc aL lol epd
seplca/agarsa seullou se woc oNoce êp sore sras opueped 'opeplpnb uoc o odwol e stenlauoc sag5e6lqo
se etugueuoplsues opuldwnc 'Ptuêuo elu?zewv edaqwS e,ed apep enb eoq ap ofipo.td o opues '].vvotcvv
- gt z ouv - szxgl olzcvg oofl - al7Hoy-u'ty :llNvcraevJMcavu erd noud uoc d opua!
êtottuo. woc @wmc-úqp-apgqaeaelvaw a "lvNotcvv- 8t02 ouv - oa gHac oofi - a?lHoyu1x :nlNvSusvlMaavfi hod)gt ore sorry g sepoa :ttod) z oxlo
ep d@w)O0zr:pto!'duo3 :.9r:eveficseq op6uv@ur)O1gx1t6lx^O\e:euêcoteC '(wu)tzLxOO\xOrt Z:lsseqc
'sndud woc sepoJ t uJo. oxle t sp Éseq} uoow
étui qed necouJo! pÍ SU-selo/êd 'otoxtod oueuoH pqc eW en eu eploalÉ.qeso 'Ot-LOOUZtt'tgZ'26 .u
ldNC l13AÍã SV7OOHCy SolN,rcldtll Al1HOy esêrdLua esaldue e anb 'su!l sophap so eDd sourersêrv

eâlucal ePEplcedeC op opplsslv

leluêuo e!ugzeruv EdErqurl

#fr3,:

ilas

ed@;fa
96 i

ãlor epepoBdp3 âp op4sêtv- ggtot6z - VdVUEytl/ES 6l0z/80/80



z
!o

oõ'

Êl
â9
6õ

ôà
.ôd

oB
ã9
'=g
sts
qo

b@_€0
RS

P]st
o-O
QOd<
õ.i
faol

ià
3i

3i
8H

PA

SPõô

orad
€e.

§.8

à\
d

ê.
ã

lq 
^06 

rs Brqmrr6E@Esuaiú!' q-Ãõ6-S-rtrnÍ,r6E.IM

o0rFr99€ (8ro) amt 3s 's{odgu8!oH - Ioorr€0€g - q o5al - g€tI 'r&zllo€r,ElllBr' el^ooouvxmílY,
rYtÍv:

pl6q ejn]PJussy

lelualqurv a lelsorolJ ouau.r!^lo^uosoo ap aluara9
otorrl oôEr-I

ozoz a9 d@to^o! ap zt 'slod9uelolj

'slerue4u@ solusurrulsu! sou sop!6!xa sec!u.?l sEurJou o sagrped sop o4usp 'oluolu@
e sopenlala ureJol sope[rJolul sole4uoJ soe o^lepr o]uâurcêrlrol o 'enb epuv sorJle]sâlv

lEuo!.EN - 6,02 ouv -
dvgsv olâpow relqoy uly etuecuqEl /EcrPw :otueuredrnbe op otepou ê ecrew - 'ê r.r.rcçt sle
8p oqleqeJl sp gpeprpunJord - :ocllguroFe auresap op eurâlsrs - :sepe4uocuâsôp aluê4 Eu (srop)

ZO e s94e (sq4) e0 opuas 'selssr.l (ocu!?) qO - :roleJl op soluod s l so ered ele6u3 - :êluelsrsê,

lBlsú trro opeuolccaruoS - :seuJlulur secrls!êpe.lec sêlurnôas se uoc 'ropelosqns opEJV
od[ 'o^ou 'lâ^9coqâU olueruedrnb] Jopetosqns SjtSVH 9lO UOO\nOSEnS OOVUV (oros] /0

:nêceu.roj le98 a Ê€98'!!98.u e6artul âp +lN uroc
c 'exre3ruVslddvV!/8r02/!€t/Z8 ou êssedeu êp op4uoC ê ílOAtZO:oluâu./oêrrJol êp ruêpJo
euJoluoe'6 tozlgo ôu ocruqleE o9ôàd telrpl op sopun!.D'6!02/!e olErtuoS oP ollquE ou 3

'leuolcEN - 6loz ouv - 9zx9! çtz cvo olopoÍ{ Jqqoy u'ly olueclJqeJ P.reÍ{ - o}uouredrnbê
op olêpour a eueyl - s :6)i 019! op or.r.r!u!r! osod ujoc epetolau - :t x 8/e erauoluEc uroc opeplos
oqnl opeóJolal 6seqC - :. Z/! ouoqJec oáe edeqC - :gtof o5V - :"8/9 ! oxr3 - lexer6 ? srecuEl/{
- :seuol I x 9! x 099 so^ou snâud - :olouror alo4uoc - :uJrrr 902 socsrp o4uê olueure5edsf
-:selopedurÍ uJoc socsro - :uur I x 9Z x 9! op soJsrp uroC -:rotBrl erÊd eropEre epE.re -:seurulr!
s?c[s]JalceJgJ sâlurnoas se uroS 'eropeJv âpeJe odl 'o^ou 'lâ^Êcoqêu oluouredrnbf soasrp
g! l.l,o. eropere speJ9 - BJopeJV apeJe socslo 9t ,Ioc woovuv Scvue (oras a olu!^) lz

:lBuolcEN. 6l0z ouv- çeztd
olepoH ,olqoy u'l)| .tuBcuq8l ,Bcrafi :slsluozlioq a slecryê^ oÉeu!l3u! êp suêoplnôal ural
'9J P ?qcleur âp ê ê1u94 ep eqleqeJl 'epa5Jolau 'la^l$â^eu - :anle âp úc aÊ ê uroz'z ep elnôJel
tloo eJlasP4 euruel op euleH - :seurlulur seclsJJapeJec ssurnEas se uoc 'elooliôe Jole4 eJed
eJ!€se4 et@tJôe eutug eu!?td atesE4 eulurE|t vutfswl uolwl wvd vNty{\fl (o4enb) ,0

:necou.tol
9e9g o !e98 'oÊ98 '9098 '9998 ou E6o4uf âp e-lN uror e 'Bxlecluvs^ddvrl/S loztLç,tlls
ou gssedêU ap oleJluoC a 6nzt O :oluêrlrcâurol ap uJopro auJoluoc'6roz/90
ou ocrugrtâl3 op6êrd lelpf op sopunrJo '6!0z16! olEJtuoS op o qurB ou '3s/slpdgueuoll ,too
-reo89 d3c 'qíuocel orreq 'ggt! 'e6szuoo reurpv êr^opou eu epazllBcot 'zGrooo/ge€ !96 28
ou qos tdNc - uvs - vSsrd vo 3 wnllncÍuov vo oovls3 30 vtuvr3uc3s
e ered '6!0Z âp oue ou nâcêuJoJ 'lns op êpueJe ol8 op opsls3 'lns op oírano] o9S ap oulsto

"z 
- 'zt lJ.]r4 gsz su vt^ooou eu epezltecot ol-tooolzlt tgz z6 ôN : fdN3 ou elucsur ,t'l3ul3

S\nO3|UCV SOINIt{f'Idwl U3lHOy Esêrdurâ e ânb'su!l sopr^âp so Ered soue}sâlv

vStNcJl. fovotcvdvS lo oovl.sSlv

lvunu ol.N3y{t^'to^N3sf o
oo 3 vcsf d vo 'wnt]nctuev vo oovl-s3 30 vtuvlfuc:ts

vNÍuvlvc vlNvs 30 00vls3
L6 i



SEíDI CS - 0497690 - Atesrado de Cãpacidáde Técnic.
1210212o2o16:05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCMCA

Processo no 59404.UJ0 127 I 2020 -81

Interessado: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI

O COORDENADOR ESTADUAL DA BAHI DO DA DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
em especial a disposta no aí. 62, inciso KI, do Regimento Interno da DNOCS, apmvado pela

-rtaria n' 60 , de 27 de janeiro de 2017, Conforme empenho: n 2019NE800145 referentes a Adesão ao
, .EGAO ELETRONICO SRP N"
0412018 e empenhos: 2017NE800231, 2017N8800234, 2017NE800220,

2017NE800401, 2017NE800434. 2017NE8002!03,
2017NE800433, 2017NE800240, 2017NE800243, 2017NE800227, 2017NE800357,

2017NF80O412, 2017NF800445, 2017NF.80O450, 2017NE80O413, oriundos do PROCESSO
coMPRA: n" 5g4o4.OOO873t20l7-79, PREGÃO ELE ITRÔMCO: N" 0l/2017 - , resolve:

Atestâr para os devidos fins de direito, que a empresa que a empresa KOIILER
IMPLEMENTOS AGRICOLA§ EIRELI, inscrita no CNPJ 92.264.47UW01-70, Inscrição
Estadual 12510047495, estabetecida RoDovIA RS 265 km 42, - 2" Distrito - CEP 96170-000, CAIXA
POSTAL 35. FONES: (53) 3302-8149 enSão Lourenço do Sul-RS, foi fomecedora dentro dos prazos
acordados dos seguintes implementos agrícolas:

IAssinado Eletronicamente]
Lucas Maciel Lobão Vieira

Coordenador Estadual do DNOCS nâ Bâhiâ

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MACIEL LOBÀO VIEIRA, Coordenador

hrrps://seidnocs Oov.br/ser/contÍoladoÍ.php?acao=documenlo_i...14ati3069dr78059169bebea1d07d7906ábâ494ceAbcc5b15d869cabb1c02 Págin 'tde2

4^Or;rÔ

MIMSTÉRIo Do DESENVoLVIMENTo REGIoNAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Dirctoria GeÍãl
Coordenadori.r Estadunl na Bahia

Av. Ulysses Guimarães,630, Cenro Àdministrutivo da Bahia , SâlvadoÍ/BA, CEP4l213-0«)
Teletbnes: (85) 3391-5 100 - hllp://www'dnocs.gov.br

l. 50 unidades de Grade aradora com conftole remoto, MARCÁJFABRICANTE: KLR-
KÔIil,ER MoDELo GAC I4x26

2. 93 unidades de ARADO FIXO, DE DISCO, Marca./Fabricante KLR KOHLER Modelo ARF
3x26

3. 90 unidades de GRADE HIDRÁULICA, Marca./Fabricânte KI-R KÔHLER Modelo GH 24x18



SEI/DrlCs - 0497ô90 - 
^t.st.do 

de ç5pácidadê TécÔicâ

Estadual na Bahia, efi l2lO2l2O2O,às l6;04, conforme honário ofrcial de BrasíIia' com

fundamento no art. 6', § 1", do Decreto n' 8.539. de 8 de outubro de 20 I 5'

1210212020 16:05

i $lseil E

A autenticidade deste doçumento pode ser conferida no site
httpslsqiiBeçügov.br/sei/controlador extemo.php?
acao=documento conferir&id-elgae-accsso_çI!§IDe4, informando o código veriÊcador
0497690 e o código CRC 7r3550EB.

Referêncis: PÍo!'esso n" 59«)4.000 I 2712020-8 I SEI n" 0497690

I





CODEVASF

2. 0
Ministério da Integraçâo Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pamaíba
lo Superintendência Regional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa KÔHLER IMPLTMENTOS
AGRICOLAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ no 92.264.47210001-70, com sede na rodovia RS
2ó5- KM 132, S/I{, 2o Disrito, CEP 96170-000, São Lourenço do Sul, estado do Rio Grande do
Sul , fomeceu para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pamaiba

- CODEVASF/I" S& no âmbito dos Contratos n" 1.252.0012015 e 1.059.00/2016. Edital n"

01912015 - Pregão Eleuônico, constânte no processo administrativo no 59510.00100412015-92.
4l (quarenta e uma) grades aradoras de controle remoto - 14 discos,26 polegadas, diâmetro do
eixo I .5/8, com rodas e pneus para transpoÍte, mancais a grax4 largura de trabalho 1.300 mm a
1.500 mm, compatibilidade com tratoÍ de 75 cv, garantia minima de 12 meses (GRADE
ARADORA ARRASTO, Marca KLR KÔHLER, Modelo GAC 245 14X26 GRAXA); 01 (um)
arado reversivel, com pistÍip,3discos de 30", compatibilidade com Eator de 75 cv, garantia
mínima de l2 meses (ARA'D REVERSÍVEL HIDRAULICO DE DISCOS. Marca KÔHLER.
Modelo ARF 3x30, PISTÃO HIDRAULICO); e, 03 (três) grades niveladoras, controle remoto,
28 discos de 20", com pneus para transporte, mancais a grÍx4 compatibilidade com Eator de 75

cv, garantia mínima de 12 meses (GRADE NMLADORA, Marca KLR-KÔHLER, Modelo
GNC195 28»,20- 3,00 mm).

Atestâmos ainda que, o fomecimento relativo aos conúatos informados foram et'etuados

a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos nos instrumentos contratuais.

Montes Claros, 14 de rnarço de 2017

Responsável pelas informações:

L

Homologação:

Oliveira Campos
éc. em Desenvglvimento Regional III
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201
PREFEITURA MUNICIPAT DE CERRITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUt

ATESTADO TECNTCO

A PREFEITURA MUNICLqI.* DE CERRITO - R§, inscrita no CNPJ/I\,ÍF sob o n' SNPJ.

01.612.869/0001/50 localiz.ada na Praça Lús Siqueir4 n' 22, CERRITO - CEP: 96395-000, vem atravésdesta"

ATESTAR, para todos os fins dedireito a quem possa interessar, que a empresaKOHLER IMPLEMENTOS

AGÚCOLAS EIRELI, com ÇNPJ 92.264.472rc001-70, foi fomecodorade:

Uma (l) unidade de Distribuidor.de calcârio.trucado eíeira 600 mm, disco duplo, rodado 7.50 x l61900

(duplo tandem) pneu com no mínimo l0 lonas, caga minima 5 toneladas, largura de distribuifo 7 a 16 metros

pintura pu, transmissão aravés de cardã e caixas de engrenagem banhada a óleo para acionamento de esteiras e

dos discos rotativos, engate regulável e oscilante para permitir maior e seguiuça no tnusporte abertura da

comporta dosadora com regulagem àj estaâà gataaa milimérica equipada com mola extensora na tampa de

saída para liberar materiais estranho ajustes na velocidade da est€ira com trocas de engenagem. MARCA

FABNCANTE: KLR-KOHLER MOD. DC5000 RT - NACIONAL - ANO 2019, conforme Licitação Pública:

PREGÃO PRESENCIALNO OOE/2oI9.,,.

PROCESSO ADMISTRATTVO No 035/2019.

N' EMPENHOS: 3798D019 e 329912019. .. .

CONTRATO REPASSE: N" 8772592018 - MAPA

NOTA FISCAL DE ENTREGA: 08142 -R§ 21.800,00 de 02 de Agosto de 2019

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NqPORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/oonal

cIIÁvE DE ACESSOt43I9 0892 2U4 7200 0170 5500 2000 0081 4214 s87 | 3249
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NOVA SANTA BARBARA
psreoo oo peneNÁ

RESULTADo oe lrcrraçÃo
pnecÃo eletRôrrco No 4t2o2o

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 1310312020, no Setor de LicitaçÕes da Prefeitura

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

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

apresentadas no Pregão Eletrônico n" 412020, que tem por objeto a aquisição de grade

niveladora e carreta metálica referente ao Convênio n' 87252312018/MAPA.

Credenciaram-se para o pregão 12 (doze) empresas. Após a etapa de

lances e redução do valor inicial a pregoeira declarou como vencedoras as empresas:

EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS ElRELl, CNPJ n' 27.225.86310001-13,

num valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) e KOHLER

IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl, CNPJ n" 92.264.47210001-70, num valor de R$

15.780,00 (quinze mil, setecentos e oitenta reais), conforme ata anexa.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à

habilitação via correio, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto

declaradas habilitadas.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

sê a empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certame

licitatório, conforme comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara. 0310412020.

Mônica Maria P ça Martin a Conceição
Pregoeira

Portaria n'005/2020

Rua Walfiedo Bittencourt de Morass n'222,Celtro,8 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br



03t04t2020 Câdâstro lmpêdidos Licitar e Contrâtar ?04

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Iicítar

Pê5quisô l6p.didos dê llcltà,

l'lúmêao docümenLo 272258630001r1

Nonre

Tipo docuínento TCNPJ

Perírdo publicaÉo : de

Data de loíoo Impedimento: de

Data de Fim lmpedlmento; de

até

até

até
r

NiNHUM ITEM INT()NTRAI}O PARA O CNPJ:2722586]000113I

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUaiUConsultarimpedidosweb.aspx 1t1

}
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 27.225.86310001 -13

Data da consulta: 03l14l2OZO 13:17:36

Data da última atualizaçâoi 02/0412020 18:00:04

Detalhamento das Sançóes Vigentes - Cadaslro de Empresas lnidônoas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

)

LIMPAR

)

D[ÍAtHAR cNPr/cPF D0 SANCI0NAD0 NOMI DO SANCIONAOO UF DO SANCIONADO
óRGÃo/rNTroaDr
sANCl0r,lÀ00RA

ÍrPo DA SANçÂO
DAÍA-Dt PUSUTAçAO DA

5ANçAO
QUANTIOÀDT

Nenhum registro encontrado
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 92.264.472t0001-70

Data da consulta: 0310412020 '13:27'.55

Data da última atualizaçáoi 02104/2020 18:00:04

DTTATHAR cNPJ/CPI D0 SANCt0NAD0 NONIE DO SANCIONADO

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Poítal da transparência

)

LIMPAR

UF DO SANCIONADO
óRGÀo/rNTrDADr

SANCIONAOORA
TIPO DA SANEO

DÀTA DT PUBLICAçÃO DA

SANçÃO
qUANTIDÂDT

Nenhum regi5tro encontrado
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Processo Administrativo ne 005/2020

Pregão Eletrônico ng 004/2020

Objeto: Aquisição de grade niveladora e carreta metálica referente ao

Convênio ne 87 2523 I 2018/MAPA.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíOICO NE 0B4I2O2O.

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

licitatório Pregão Eletrônico ns OO4/2020, o qual tem por objeto a

aquisição de grade niveladora e carreta metálica referente ao Convênio ne

872s23/2078lMAPA,

O pregão é regido pela Lei ne tO.52Ol2O02, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.45ol20os [poro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art, 3e da Lei ns t0.52O12002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

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
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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 análi5e 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 providehciou 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. 4e, V da Lei ne

tO.52OlO2 e 17 do Decreto ns 5.450/2005).

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

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

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

chave de acesso e senha.

No total, 12 (doze) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema www.comprasnet. Ato

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

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

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

as empresas 03 (três) classificadas, visando obtenção da proposta mais

vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas,02

(duas) empresas foram declaradas vencedoras, não houve manifestação

de interesse de interposição de recursos, abrindo-se prazo para envio da

documentação de habilitação 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.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ne 004/2020,

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 instruçâo processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns 70.52012002 e

Decreto ns 5.450/2005, c/c a 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



211
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 16 de abril de 2020.

Carm
,l
en {,

. --l
(\)
rtez Wilcken

I

Procuradoria Jurídica
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Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juridico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO' n." 4/2O2O,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou nâo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, L6l04 l2O2O.

Mônica Maria nça da Conceiçâo
Pregoeira - Portaria n" OOS l2O20

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, CaÍtro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qoY.br - wwrv.nsb.pt4qlbl
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TERMo DE HoMoloceçÃo E ADJUDTcAçÃo
PREGÃo pr,prnônrco N" 4/2o2o

legais pertinentes.

E Kondo
Prefe Municipal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr,soy.br .Dr.gor.br

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril (0a) do arro de dois

mil e vinte (2O2Ol, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Pregão

Eletrônico n." 4l2O2O, destinado à aquisiçáo de grade niveladora e carreta

metálica referente ao Convênio n" 872523120 l8/MAPA, a favor das empresas

que apresentarâm menores preÇos, sendo elas: EXOS - EMPREENDIMEI{TOS

COMERCIAIS EIRELI, CNPJ n" 27.225.86310001-13, num valor de R$

14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) e KOHLER IMPLEMENTOS

AGRICOLAS EIRELI, CNPJ n" 92.264.472/0001-70, num valor de R$

15.78O,OO (quinze mil, setecentos e oitenta reais), para que a adjudicaçâo nele

procedida produza seus jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições
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Poder
Executivo

Ano Vll

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

E E 0
PREGAO tco N" 20

Aos'17 (dezessete) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte (2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefêito Municipal, no

uso de minhas atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitâção Prêgâo Eletrônico n." 4/2020, destinado à aquisiÉo de grade

niveladora e carreta metálicâ reíerente ao Convênio n" 872523120181MAPA, a favor das empresas que apresentaram menores preços, sendo elas:
E-9S . EMPREENDIMENToS CoMÉRClAlS ElRELl, CNPJ n' 27.225.863/0001-13, num valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) e

h-ilLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl, CNPJ n' 92.264.47210001-70, num valor de R$ '15.780,00 (quinze mil, setecentos e oitenta reais),

para que a adjudicaÉo nele procedida produza seus jurídicos e legais efeatos.

Dar ciência aos interessados, obseívados as prescriçôes legais pertinentes.

Eric Kondo
Preíeito Municipal

ll- Atos do Poder Legislalivo
Nâo há S a resente data

Não há publicações para a presente data

lll- Publicidade

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ:Wâlfredo Eillencourl de MoÍaes n'222 - Centm

Fone./Fãx: (43) 3266{1m
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.bÍ

pmnsb@nsb.pí-gov.br

Oo@lMlo assnedo !DÍ C6,lrcado Dlg lál Nova Satr
BárrâÉ Práell,ã r i^Êrár: 9556r080@0r6O-ÂC SERASA-
s!. et .dci-&. ó §ÉtulÍ. d€dê qÉ v§ualeôdô 3ü & .,o
ilê: hib //wI.ósa.b/4.r/ouhr.&-/óàiGolki:l{.line

I

I

I

l\4unicípio de,,Nova Santa Bárbara-- Paraná

Ediçâo N'1703 - Nova Santa Bárbara, Paraná.

I

Eric Kondo - PÍefeito MunicÍtrial

SEXTA-FEIRA 17 de ABR,L de 2020.
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OBJETO: AqubiÉo ds Gás dê Cozinhâ. pârâ sup.ii as oec€s adaÀ;ãa
S€.r€tâÍi6 Munldp.ls.

VALOR ESTli,tÂDO:Rl9. Í00,00, {nov6 m e c6Ín rsais).
PRAZO OE VIGÊNC|A 06 (s€is) mês€6, ou s€ia. alá Ogm8r2O2O.
SECRETARÍA: S6cÍBtâÍiâs MLrnicipâi5.
RECURSOS: Secr.lânas Muriclpe's.
RESPONSAVELJURIolco. câmên Codez w ck€n, OA8,PR nc 22.932.
DÂTADEASSINATURACO&ÍRÂÍO: 1qO?/2O2O,

ÍERMO DE HOMOLOGAçÃO E AOJUDICAçÃO
PREGÀO ELETRÔIiICO N' Z2O2O

Aos 16 (dezsss€i§) dias.lo más de abÍil(04) do âno de dois milê vrnt6 (2020)
sm mêu Gabinêls. ou EÍic Kondo, Prêlerlo MunicipâI, no uso de minhas
alribrriçõôs l.gais. BOMOLOGO o pÍocodimênlo dâ LicitaÉo Prsgâo Etêlíónico
n.o 22020, dBlinedo á equlsiçâo de 0l (um) vêloiô útilitáÍio, pa.â uso da
Sêcrêlâriâ Munrcipal d6 Assr6lêncra Sociâ|, Íêlê.enle ao PÍogíame de
Estruúraçáo da Rêdê dâ Seíviços do SUAS (Sistêmá Unico d6 Assrstênoa
Soclâl), á Íavor dá empresâ qus apíêsêntou monor prêço, seodo êla: lPl
MOBILIDADE CORPORATM LÍDÀ CNPJ n' 30.105.i1130Í)01{O. num vâlôr
dê Rt m.590,00 (ss3sêôtâ mil. quinhentos 6 novent íôais). para que a
âdiudhaçào nêls procêdida prcduza seusjuÍldicos e l6gâas êÍeilos.

Dãr dênclã aos inlsr€s$dos. obsêoâdos â3 proscÍiçôes legeis p€(inef,tês.
EÍtc Xondo . Pírfelto unlclp.l

\r

1Ê

It
:l

ll
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a

mrlê vinre (2020).
êm m6u Gebin€ts, €u EÍic Kondo, P.eÍ6ilo Múniclpal, no uso de mrõhas
álribuiÉês lêgas. HOMOIOGO o pío.4dimênio dâ Licilação P.egào Eretón,co
n.'412020, desünedo à aquisaÉo dê grâde 

'livdâdoíã 
ê cáíêtâ melál,câ rêrerênle

ao Convânio n' 87252312018ír,lÂPA, a íâvor dâs emprêsâs que ãpíesentaram
menoíes prêços. 3êodo êlãs: EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIÂIS
ElRELl, CNPJ n' 27.225.863m001-13, num vâloí dâ Rt 14.6m,00{quâtozê milâ
s€iêc€nhs reab) € KOHLER IMPLÊMENÍOS AGRICOLAS ÉtRELl. CNPJ n'
92.2õ1.172JOú1-7O, nuúvabl dê R§ 1 5.780.00 (qunzê mil, sêtêcânIos ê oitêntá
rêais), pera qu6 a adiudicáçáo nôle p.oc€didá produza seus ju dicos ê lêgais

Oâr ciânciâ eos inl6aessados, obseívãôos as prescriçÕês lêgâis p€ílinenles.
Eric Xondo - Proíêllo Munlclp.l
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]E

né;c
UNICO JORNAL DA REGIÀO

COM GRAFICA PROPRIA

e.mail: acidadeeditais@onda.com.br

lâ Í0ne:r43r 3524,1303
ia

Rio & JanêlÍo, 125 - Coméllo ProcópioPR 'CEP:86.300{ú0
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oRDrM DE CONTRá,TAÇAO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo das empresas:

EXOS - EMPREEI{DIMEITTOS COMERCIÁJS EIRELI, CNPJ no

27.225.86310001-13, num valor de RS 14.600,OO (quatorze mil e seiscentos

reais) e KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, CNPJ no

92.264.47210001-70, num valor de RS 15.78O,OO (quinze mi1, setecentos e

oitenta reais). T\rdo de conformidade com a presente Licitação na modalidade

Pregâo Eletrônico n." 4l2O2O,

Nova Santa Bárbara, 20 / 04 I 2O2O.

\\

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, [{ - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.sov.br - rvww.nsb.pr.Bov-br
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ContÍato no 10/2

NOVA SANTA BARBARA
rstloo oo penmtÁ

020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA

eÁRseRA E A EMpRESA Exos - EMpREENDIMENToS couERctAts
ElRELt, TENDo poR oBJETo A Aeut$çÃo DE cAnnetl mrrÁuca"

ReÍerente ao Pregão Eletrônico n.o tU2020.

Pelo presente instrumento particular de contrato,. vinculado ao PREGÃO eLEfnÔHtCO n.o 412020, de

um lado, o MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrih no CGC/MF sob o n" 95.56'1.080i 0001{0, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt dê Moraes,

n' 222, entro, Nova Santa Bárbara. Paraná, neste alo representado pelo seu PreÍeito Municipal. Sr.

Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.1&4{ SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 0'18.008.95S

50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e. e a

emprêsa EXOS - ETIPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI , inscÍita no CNPJ sob n'
27.225.863/0001í 3, com sede na Rua Tênente Júlio Jacoboski, 735 - CEP: 81925010 - Baino: Sitio

CeÍcado, CuritibalPR, neste ato representado Por seu procurador, SÍ. Jhanssen Renan Medeiros,

inscrito no CPF n' 060.321.'19$20, RG n' 9.035.893{ doravante denominada CONTRATADA. em

conformidade com a Lei no 86ô6, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores,

ajustam e celebram o presente contrato, de acordo mm as seguintes cláusulas e condiçôes a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CoNTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE, uma carÍeta metálica refeÍente ao Convênio

n' B72523I2018IMAPA, para suprir as necessidades da Secretaía Municipal de Obras, do Trabalho e

Geração de Empregos, tudo conÍorme especificado no edital convocatóno e proposta apresentada no

Pregão Eletrônico n.o 4/2020 e especiÍicado abaixo.

CIÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entÍega será de no máximo 30 (trinta) dias, mntados a partir da autoÍização dê

fornecimento emitido pela PreÍeitura, o que ocoríerá após a assinatura do contrato administrativo e a
liberação de entrega pela REGOV/LD.

u

ITÉNS

Lote Item Descrição do
produto/serviço

Marca do
produto

Unidade
de
medida

Qtde Preço
unitário

Preço total

Lote

001

1 8188 Caneta Mêtálica nova ano

de Íabricação minimo 20191

capacidade mínima de 05

toneladas; basculante; mm
no mínimo 02 eixos; mínimo

de 4 pneus aro mínimo de
'16 polegadas; frete ClF.r

Gio

Emplementos
Gt 123-2

UN 1 ,00 14.600,00 14.600,00

TOTAL 14.600,00

Rua Walfredc Bittencoun de Moraes n" 222, CeatÍo- t 4-1.3266.8100. - - 86.150-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(arnsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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CúusULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os objetos da presente licitaÉo deverão ser entreguês na Secrêlaria de Obras, do Trabalho e Gêração
de Emprego, sito a Rua Watftedo Bittencourt de Moraes, 222, CenÍro - Nova Santa Bárbara - PR, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, Írete, carga e descarga indusos no valor da
mercadoria, Íicando o Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA QUARTA. DA GARANTIA

0s equipamentos deverão possuir garantia de fábrica, mínima de 12 meses

Parágrafo Primeiro - A contratada deverá reparar dos vícios ou defeitos veriÍicados dentro do prâzo de

garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 69 da Lei 8.666/93 e

o art. 12 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Parágrafo Segundo - As peças que aprêsêntarem vícios ou defeitos veriÍicados no periodo de vigência

da garantia devem ser substituidas por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrôes de

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

cúUsULA QUINTA - DÂ AssIsTÊNclÂ TÉcMcA
A empresa vencedora dêverá manter assistência técnica na Região do Municipio de Nova Santa

Bárbara (PR), a qual não poderá estaÍ localizada num Íaio superior a 100 km do município de Nova

Santa Bárbara; 0 atendimento e conserto quando necessário deverá ser de no máximo 24 (vinte e

qualro) horas da entrega do bem junto à assistência técnica;

CLAUSULA SEXTA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste conhato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico N0 4/2020 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 13 de março de 2020

PaÉgraÍo Primeiro - As partes dedaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados

nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definlrem seu

ob.lelo e a sua períeita exeorçá0.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contÍato, vale o

contrato.
ParágraÍo Terceiro - A partir da assinalura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteÍaçÕes de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos reprêsentantes legais das partes.

cúusur-A sÉTtMA - Do PREço
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 14.600,00 (quatoze mil e seiscentos reais).

CúUSULA OITAVA. DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apos a liberaçao dos recursos relativos ao CONTRATO

DE REPASSE, a ser disponibilizado pelo agente financeiro Caixa Emnômica Federal (REGOV/LD),

mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida conjunlamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pêla ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

reÍerente a todos os créditos tributános federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas

adminiskados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiSes sociais previstas nas alíneas,

'tRua Walftedo Bittencourt de Moraes nn 222, Centro,8.1.1- 3266.8100. j - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao«ünsb.pr.gov.br - www.nsb.rrr.qov.br
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"a','b'e'c'do parágrafo único do artigo'lí da Lei Federal n." 8.212/199í, às contribuiSes instituídas
a tífulo de substltuição, e às conÍibuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situaçáo junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se @mpromele a emilir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Sétima.

CúUSULA NoNA- Do PRAzo DE vIGÊNcn,
0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser pronogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CúUSULA DÉCIMÂ - DA REsc§Ão GoNTRATUAL
A rescisáo mntÍatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo

entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a

termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Adminiskaçã0.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA. oBRIGAÇoES DA CONTRATADA

Na execuçáo do presente contrato, obriga-se a Contratada a:

a. Entregar o objeto licitado, conÍorme as condi@es prescritas no presente inslrumento e de acordo

com as especificações e lermos mencionados na proposla e no Anexo I deste Edital;

b. Prestar assistência técnica e fornecer gaÍantia do equipamenlo, conforme garantia minima do

fabricantê:

c. Reparar as peçaypartes dos equipamentos que apresentarem defeitos, dunante o perÍodo de
garantla contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despêsas
ineÍentes à reposiçã0, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras corÍerá (ao) por conta da

Contratada, não cabendo ao Município de Nova Santa Bárbara qualquer ônus;

d. Substituir o objeto licitado, em caso de defeito ineparável, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, por

outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mêsmas caracterÍsticas dos bens
originalmente fomecidos;

e. ManteÍ, durante toda a execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigaçÕes por ele
assumidas, todas as mndições de habilitação e qualificação exigidas na licita@o;

f. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Ílscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato;
g. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos kabalhistas, Íicais e comerciais náo
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto

J

Rua Walliedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, 8 41. 3266.8100. a - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(il]nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Parágrafo Único - Quando a empresâ vencedora der causa a rescisão do conlrato, além de multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor tolal do contÍato e demais penalidades preüstas, fica sujeita a uma

das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de paÍticipação êm licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçao Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaçâo perante a
prôpria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantês, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no

contido na letra "b'.
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do contrato;

h. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência
da Administraçã0, nos termos da Lei 8.ôô6/93;

i. Assumir inteira responsabilidadê pela enlrega dos objetos da licitaçã0, de acordo mm as
especificaSes constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus anexos.
j. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitaÉo, isentando o Municipio

de toda e qualquer responsabilidade;

k. Fomecer e utilizar toda a competente e indispensável máo-d+obra habilitada para a entrega do

objeto da presente licitaÉo, atendidas todas as exigências legais peÍtinentes, tais como trabalhistas,
indusive no que se reÍere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica;

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir

sobre o objeto da presente licitação. por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no

edital, para com as quais Íicará única e exdusivamente responsabilizada;

l. Comunicar expressamente à PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem competirá deliberar

a respeito, toda e qualquer situação anômala no deconer da execuçâo do objeto da presente licitação.

cúusuu DÉc[rA SEGUNDA - DAS sANçoES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes assumidas neste contrato motivado
pela CONTRATADA, responde esla, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das

disposições anleriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento)

da avença.

CúUSULA DECIMA TERCEIRA . DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorentes desta licitação coÍrerão por conta da dotação orçamenlána havida pela conta
no

Dota@es

Conta Funcional programática Fonte delNatureza

,...uoo 
ioon.rt

da Grupo da fonte

2020 1405 05.003.20.608.01 80.201 4 743 l+.+.so.Sz.OO.OO Do Exercício

GúUSULA DÉCMA QUARTA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das quêstões oriundas

do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem juslos e acertados, Írma o presente con[ato, êm 03 (três) vias de igual teor, na

pÍesença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 20 104 12020.

E c Kondo

Prefeito lr/uni pal- Contratante

4

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 212, Centro, I .13, 3266.8100. .*- - 86.150-000
Nova Santa Bárbara. Paraná -=- E-mail - licitacao( sb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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Renan Medeiros

Exos - Empreendimentos Comerciais Eireli- Contratada

Lou Vitor dos Santos
Secretário de Obras, do Trabalhc e Geração de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento

do contrato

l-zl,z2i,g6.3/(, 
o (, í. í31

lros ttnpíeettdirnertlos Comerciais B,rfi
rÊieiolle ; í{iJ {1üJ.gggg

L"i,^1it,J,':i'rffild-!

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, I 4-1. 3266.8I00, .^. - 86.250-000
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Contrato no 1112020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BÁRBAR,A E A EI/PRESA KoHLER IMPLEMENToS AGRICoLAS EIRELI,

TENDO POR oBJETO A AOU|S|ÇÂO DE GRADE NTVELADORA.

Referente ao Pregão Eletrônico n.0 4/2020.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNrcO n.o rU2020, de
um lado, o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público interno,
inscrita no CGC/MF sob o n" 95,561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍedo Bittencourt de Moraes,

n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Eric Kondo, brasrleiro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-

50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a

empresa KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS ÊlRELl , inscrita no CNPJ sob n" 92.264.4720001-
70, com sede na Rodovia RS 265, S/N KM: 132, Caixa Postal 35 - CEP: 96174-970 - Bairro: Santa

Augusta, São Lourenço do Sul/RS, neste ato representado pelo Sr. Vinicius Alalan de Carvalho,
inscrito no CPF n' 016.284.950-81, RG n'6060280119 doravante denominada CONTRATADA, em

conformidade com a Lei n" 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei B.BB3/94 e posteriores,

ajustam e celebram o presente contrato. de acordo com as seguintes cláusulas e condiçôes a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A C0NTRATADA obriga-se a fornecer à C0NTRATANTE, uma grade niveladora referente ao Convênio

n" 872523I201BIMAPA, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e

Geração de Empregos, tudo conforme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no

Pregão Eletrônico n.o 4/2020 e especificado abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entÍega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da autorização

íornecimento emitido pela Prefeitura, o que oconerá após a assinatura do contrato administrativo e a
Iiberação de entrega pela REGOV/LD.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

0s objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração

de Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR, em,

Rua Wallietlo BiÍtc'ncoLrú de Volaes n" lll. Centro. E-ll. i266.8100. a - 86.250-000

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

de

medida

Qtde Preço

unitário

Preço

total

LOTE

001 -

Lote

001

2 8189 Grade Niveladora nova com
pneus novos; minimo de 32

discos de no mínimo 20" com

espaçamento mÍnimo de
185mm: com mancars à

banho de óleo; frete ClF.

KLR -
Kohler Mod

GNM 195

32X20
Ano 2020

UN 1 ,00 15.780,0

0

15.780,00

TOTAL 't5.780,00

Nova Santa Bárbara- Paraná - I' - E-mail Iicitac r u u.rtsl: r.br
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* NOVA SANTA BARBARA
PR EFEI TU RA N,IUN I í]I PAL

ESTÂDO DÔ PARANA

i. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos objetos da licitação, de acordo com as
especrÍicações conslantes da proposta e/ou instruçôes deste Edital e seus anexos.
j. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execuçâo da presente Iicitação, isentando o Municipio
de toda e qualquer responsabilidade;

k. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a entrega do
objeto da presente licitaçã0, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação especííca;
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente licitaçã0, por mais especiais que selam e mesmo que não mencionadas no

edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada;

l. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem competirá deliberar
a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da execução do objeto da presente licitaçáo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas neste contrato motivado
pela CONTRATADA, Íesponde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das

disposiçÕes anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento)

da avença.

cúusuLA DÉcrMA TERCETRA. DA DorAÇÃo 0RçAMENTARTA
As despesas demrrentes desta licitaçáo correrão por conta da dotação orçamentáÍia havida pela conta

no

DotaçÕes

Exercíci

oda
despesa

Conta
.t^

despesa

Funcional programàtica Fonte delNatureza da lc
,r.r,.ro 

ld.rp.., I

rupo da fonte

2420 1405 05.003.20.608.01 80.201 4 7 43 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questÕes oriundas

do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o pÍesente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na

presença de duas teslemunhas.

'\il
Prefeito lVu

Kondo

pal - Contratanle

Vin ic ius n e Carvalho

Kohler lmplementos Agri las Eireli - Contratada

fl
Nova Santa Bárbara, 2010412020

Nova Santa Bárbara.

-l

RLra Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222. Centro. I 43. 3266.8 100. E - 86.250-000
Paraná - .E - E-mail licitacaoíLnsb.pr.sor.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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Nova Santa Bárbara - PR, 20 de ABRIL de 2020 - Diário OÍicial Eletrônico - Edição: '170412020 -l2l ZZ8
EXTRATO DO C o N' í 0/2020

REF.: Pregão Eletrônico n.o 4/2020

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscritâ no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa
EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS ElRELl, inscrita no CNPJ sob n' 27.225.863/0001-13, com sede na Rua Tênente Júlio Jacoboski,
735 - CEP: 8'1925010 - Bairro: Sitio Cercado, Curitiba/PR.

0BJETO: Aquisição de carÍeta mêtálica

VALOR: R$ 14,600,00 (quatoze mile seiscentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (novênta) dias, conlados da data dê assinatura, ou sêja, alé 18lO7t2O2O.

SECRETARIA: Secretaria de obras, do TÍabalho e GeraÉo de Empregos

RECURSOS: Convênio n" 872523/2018/MAPA.
RESPONSÁVEL JURiDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA 0E ASSINATURA CONTRATO: 20/04/2020.

EXTRATO DO CONTRATO N' 11/2020

REF.: Pregâo Eletrônico n.o /U2020

PIES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita no CNPJ sob o n" 95.5ô1 .080/0001-ô0, com sede

adnrinislrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de liloraes, 222, neste ato Íepresentado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa

KOHLER |]r'IPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl, inscrita no CNPJ sob n" 92.264.47210001-70, com sede na Rodovia RS 265, S/N KM: 132, Caixa

Postal 35 - CEP: 96174-970 - BaiÍÍo: Santa Augusta, São Lourenço do Sul/RS.

OBJETo: Aquisição de grade niveladora.

VALOR: R$ 15.780,00 (quinze mil, setecentos e oitênta Íeais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data de assinatura, ou seja, até 18/07/2020.

SECRETARIA: SecÍetaria de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

RECURSOS: Convênio n' 872523/2018/MAPA.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

DATA DE AS§INATURÂ CONTRATO: 20/04/2020.

ll- Atos do Poder

DECRETO LEGISLATIVO NO 004/2020

SÚ[,1ULA: Dispoe sobre deliberação sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao Exercicio Financeiro de 2016

O Plenário da Câmara Municipal, aprovou e êu Presidente, no uso dê minhas atíbuições legais, decrêto e promulgo o sêguinle

Art. 1o - Ficam aprovadas as Contas do Executivo Municipal dê Nova Santa Barbara, relativas ao exercicio Ílnancearo de 2016.

Art. 2o - Este Decreto Legislativo entrará em vigoÍ na dala de sua publicação, revogadas as disposiçoes em mntíario.

Sala das Sessôes, 20 de Abril de 2020

lll- Publicidade
Não há publicaçoes paÍa a presente data

Diário Oticial Eletrônico do Município de Nova Santâ BárbaÍa
Rua:Walírêdo Bittencourl de MoÍaes n'222- CenlÍo

Fone/Fax (43) 3266{100
EJnâil: dianooÍcra@nsb.pr gov.br

pmnsb@nsb.pr.qov.br

Deuftnlo assnado p« Certicsdo DigilÂl - Nova Sanrâ
&nbaÍa Pr.Lirura i&nicipd: 955ô10E000o160-Âc SERA§{-
Su âubnliddads é 8aa id. .,e!dê qe üeu.lado.lôer do
5ar.: h 'Jrww nsb e gnv h./útuvNbltaci./dieb{fi.i61{ntine

Carlos Dalberto Delmonico

Presidente
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Munictplo de Novâ Santa gâóaB. pês3oã jurldicâ
o no 95.561.080/0001{0,publlco lrfôma. ltucrlta no CNPJ 3ob

REÊ
PÂRÍÊS:

REÊ:Prêgâo

dê dkêilo

âdministrâtivâ íâ Rue.WelÍÍêdo 8liêncourt dê Mora6s. 222, neste ato
.epr€§êfiláÔ pêlo 3€u Pr€íano Munidpel, Sr EÍlc Kondo. e á umpÍesa EXOS -
EMPREENDIMENTOS COMÊRC|À|S ElRELl. lnsc tâ no CNPJ sob n'
27.225.863/0001-13. coín sêdê nâ Rua Í6nênlâ Júlb Jacobôski, 735 - CEP:
819250í 0 - Bakm: Siüio Cêrc3do, Cuítliha/PR.

OBJEÍO: Aqulshêo dê cárêh Írêtálicâ.
VrúOR: RS 14.6Q0,m (queloí26 mll 6 sêisc6ntos rêâÉ).
PRAZO DE VIGÊNCft 90 (no\rêntr) diâs. contâdoâ dâ datrâ dê sssinâtuíe,

ou 3€je, atá í 4D72O20. ,

SECREIÂRnü Sacretâna dê Obr8, do Írebalho 6 G€ráçâo d€ EmpÍÉgos.
RECURSOS: Convênb n' 8725231201 &tr,lÂPÀ
RESFONSÁVEL JURIDICO: Câmôn Cortoz WIlcten, OAB/PR no 22.932.
OÀTAD€ASSINATURA CONTMTO: 20r'Ú2020,

a,.F
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PARTES: Municlpib dâ Nqã Sanlâ 8áóara, pêssoâ pridi.â de dí6ito
úbllco inteme, ifficrite no CNPJ sob o n' 95.56r.080/000'160, coÍn s€ds
edmloistÍative na Rue Wâlíredo Bltl6ncourt do Morsêt, 222, ôeste alo
ÍepíesêÍtiado pdo s6u PÍeíeito i*rnicipâ|, S.. Eíc Koodo. e s emplEse KOHLÉR
IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElREL|. inscrita no CNPJ sob n'
92.264.,t7210001-70, .oÍn 8êd0 na Rodovie RS 265, SiN KM: 132. Câixâ Poslel
35. CEP: 96174-970 - Bâlío: Sánte Àrgrrstr, Sào LouEnço do SUURS-

OSJETO:Aqubição dê gÉdê niv.ladorâ.
VALORi Rl 15-780,00 (qulnze mil, sstecentos ê oitenta rcais).
PRÂZO DE VIGÊNCI 90 (novcnb) diâs, contâdG da dáta dê *simturà,

ol, rêF, ató í8/07r20m.
SECRÉrÂRUü S€.Íêbds de Ob.sB, do Trsbalho e GoreÉo de Empregros.
RECURSOS: CônváÍro n' 8725231201 8/rrAPA
RESPoNSÁVELJURlolco:.câím€n co.têzWrcken, oÂB/PR,:â22-932.
DÂTA DE ASSINATURA CONTRÀÍO: 20/04/2020.
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Câmara Municipal de
São Sebastião da Amoreira

!s(&E@424í!@êz@
SjmuL: Coovo.a 05 3ê.tDíê9 vêíaâdoíer p3rô â 8l

S.rsão frlúdà do Poder L.girlrtivo Munkip., e

dá o{rt is pío,idêÍtôâs.

O Pt!.ldentê di Clm.r. Munkipôl & 5ão Sêb.ilião dr amorêir., Estâdo do Paí.ná,
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Leilshüvo Municit»|, qúé s.íá rêaliradr lem a opor\Jnldade de ralomeíaçô.s.

9.rá!rdfô Ún&o - R!íeÍid. ri5ão rara tr.nsnrtij, vh íede lodâl 'íacebGrf, 3êm

pÍeiullo de outror mêios dê coôunh.flo/pubkrbde.
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i.rmm*odo vifênt â ro3p.íCo d$ *,rõ€s por prdro hdetemíndo, com

qc.Í.lo d. 8t 5.54 (hin!.jr,
go S€barüão de ÂJno.dr., 20 dê ahítl de 2020.
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{} ismWeb licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>. (, .\,

Ao fisca! dos Contratos n" 10-11/2020 - Aquisição de grade niveladora e carreta
metálica
l mensagem

Sêtor de Licitaçôes - PreÍeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Departamento Obras <obras@nsb.pr.gov.br>

20 de abÍil de 2020 10:22

Att,

Bôm dia,

Seguem anexos conlratos n" 10-1112020, decorrentes do Pregâo Eletrônico n.o 412020, cujo objeto é a aquisição de
grade niveladora e carreta metálica referente ao Convênio n" 87252312018i MAPA, a fim de que os mesmos se.iam
acompanhados, assegurando-sê o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitações
PreÍeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

2 anexos

il
J 10 2020 - Contrato Pregão 4 2020 - Exos.pdf

83K

https://mai,.google.com/marl/u/0?ik=1463514b4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar{043001008453916685&simpl=msg-a%3Ar-3906... 1/1

'11 2020 - Contrato Pregão 4 2020 - Kohlêr.pdÍ
84K
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oecmRaçÂo

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas

vigentes, em especial a lN STN n. o 01197, de 1510111997 e suas alterações e Portaria

lnterministerial 42412016, de 3011212016, que a empresa Kohler lmplementos Agricolas

Eireli, CNPJ: 92.264.47210001-70, vencedora da licitação Pregão Eletrônico n" 41202O,

a pâra aquisição do objeto do contrato de Repasse n.' 872523120í 8/MAPA, náo possui em

seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de

sociedade de economia mista.

São Lourenço do Sul, 20 de abril de2020

754975570- l5 dou
Vinicius Alalan de Carvalho C1.6060280119 Si r RS CPF. 0 t6284950-8 |

Procumdor / Gerenle de Licilações

Íoxr.Ei rarlErBrÍo6 
^Gdcous 

EeEru

r*NirÍfra:orrr rã{ro! 
^Grkor 

!
slo lo{,iC,rco Do sur - ns \+:

Eduardo Madruga G oÍnes Cl. 3059373591 SSP.
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E)<OS
EMPFTEENDIMENTOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos Íins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas

vigentes, em especial a lN STN n.o 01197, de 15/0'1/1997 e suas alterações e Portaria

lnterministerial 42412016, de 3011212016, que a empresa (EXOS EMPREENDIMENTOS

COMERCIAIS ), vencedora da licitação Pregão Eletrônico n" 41202O, para aquisição do

^ objeto do contrato de Repasse n. " 87252312018/MAPA, náo possui em seu quadro

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade

de economia mista.

Curitiba,20 de abril de2020.

R resentante

Nome Jhanssen Renan Medeiros

cPF 060.321.199-20

'a{sF

P7,À,B[t,onn,
uos Enprcendhoi l, : " 

v. rlil
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lmprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio

Imprimir Recibo

Extrato contratos 10 e 11 DOU.rtf

9.tzPágina Prjncipâl

13,00 R$ 429,52

13, oo

Presirênc6 da Repúblta
IÍnprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,808

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

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

MatéÍaas
A utv s MD5 Tamanho (cm) Valor

o
zu,

r

F/503885ae8cba63
27 ea3c79dSLb82!7

t

uencia I

1,2652315

429 52TOTÂL DO OFICIO

lofl 2l/05/2020 ll:51

https://incom. in. gov.br/recibo.do?idof:5 858696

Data de envio: 2f/O5/202O 11:55:01
Origem do OÍício; Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: ERIC KONDO
Ofício:5858696
Data prevista de publicação: 22/O5{2O2O
Local dê publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagãmento: Empenho
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CHEK LISI

MODALIDADE: PREGÃO

6l elernôNlco ( ) eRESENcTAL

N' ! _/rzop

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sania

Rárbara, Paraná - E-mail - licitacao(?nsb.pr, Bov.hr - \r§ \.nsh. pr.gov.hr
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ok
B

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer
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12.
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16

Pedido de Parecer Jurídico do edital

Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A (.idade Regional/
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Ordem de contratação
Contrato

Licitação ao Fiscal do contrato encaminhado ccpia assinada29.
Se houver aditivo:

30. Ofício da secretaria solicitando aditivo

31.
Se o aditivo for de preço:
LicitaQáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão).
Contabilidade á Licitação (Resposta dotaÇâo)32.

34. Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial do Município)

Termo aditivo

2.

I

I I

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAhIA

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRôNICO N' 4/2020

Aos 22 dias do mês de maio de 2020,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 412020, registrado em27102/2020, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 236, que corresponde a este terrno.

EkiruAisdtuL
Responsável pelo Setor de Lici

Rua Walfredo Binencoun de MoÍaÊs no 222, C€núo, Ibne 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brirbara, Paraná

E-mail liciulaoú)nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br



237

PREFEITURA MUNIC!PAL

* NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 10 de julho de2020.

coRRESPONDÊnCÁ tNtenruA

Cl: 010/2020.

Ao Setor Licitação /contratos:

Adem FranÇa
Ge

a
nlos/projetos

Nome

__J_J_

Rua Walfredo Binencoun de Moraes. n' 222- Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100
C.N.P.J. N.'95.5ó 1.080/0001-60 - Nova Santa Barbara - Paraná

c)
4
ar)

ItensContrato Fornecedor
Carreta10t2020 Exos Empreendimentos Comercio Eireli
Grade11t2020 Kohler lmplementos Agrícola Eireli .

Nome:

Assunto: Aditivo.

Tendo em vista a demora na entrega dos itens do processo de

Licitaçáo PE 0412020 (Aquisição de implementos) do convenio 87252312018,

Solicitamos aditivo de ambos os contratos por mais 45 (quarenta e cinco) dias visando

termos tempo hábil para checagem dos itens e pagamento dos mesmo.

I I

I



rÃErEI I UKA MUNICIPAL 1,8
NOVA SANTA BARBARA

sor-rcrraçÃo DE pAREcER uunÍorco

Nova Santa Bárbara, 13 de julho de2020.

TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS No 10 e 1112020
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.'412020

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento
aos contratos n" 10 e 1112020, firmados com as empresas EXOS
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS ElRELI, inscrita no CNPJ sob n"
27.225.86310001-13 e KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl, inscrita no
CNPJ sob n" 92.264.47210001-70, cujo ob.jeto é a aquisição de grade niveladora e
carreta metálica referente ao Convênio n" 87252312018/MAPA, com vencimento em
1810712020, para .prorrogação do prazo de vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias,
em atendimento a solicitação do Sr. Ademar França Baptista, Gestor de
Convênios/Projetos, tendo em vista a necessidade de efetivação dos pagamentos as
empresas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine tin tk dos antos

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fonc/Fax (043) 1266.8100 - C.N.P.J. N." 95.56 t .080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - PaÍaná
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I PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 O8Z/2O2O

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATOS Ns 10/2020 elLl2o2o

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto à possibilidade legal de aditamento dos contratos administrativo nss 010/2020
e 01f2020, que tem por objeto a aquisição de grade niveladora e carreta metálica, para

execução de convênio ns 8'125823/2O18/MAPA, firmado. entre o Município de Nova

Santa Bárbara e o MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

O setor de convênios e projetos solicitante justifica a necessidade de prorrogação dos

contratos, tendo em vista que houve liberação em atraso de recursos pelo órgão

repassador do convênio - MAPA, sendo necessário dilação para efetivação dos

pagamentos das empresas.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação orâ formulada se encontra

consubstanciada no artigo 57, § 1e da Lei 8666/93 que assim determina: Art. 57. A

duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: ll- à prestação de serviços a serem

executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para

a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei ne 9.648, de 1998),

§ 1" Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demals cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de

seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

lll - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem

e no interesse da Administração;

Toda prorrogação de prâzo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato. Analisando o procedimento

realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de

prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurÍdica resta amparada no art. 57,

ll, § 2s da Lei 8.666/93. Em sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento

contratual por 45 (quarenta e cinco) dias, bem como os documentos reguladores fiscais

da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela possibilidade de realização do

aditivo requerido, nos termos do artigo 5-1,11, § 2e da Lei 8.666/93.
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NOVA SANTA BARBARA

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade
mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o pa recer.

Nova Santa Bárbara, 13 de julho de 2020.

A-
wilcke)/Cortez

Procu radora Ju rídica

,. PREFEITURAMUNICIPAL

ô\r-
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MtNtsrÉRto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERTtDÃo NEGAT|VA DE DEBrros RELATtvos Aos rRtBUTos FEDERA|S e À oívrol
ATrvA DA uNrÃo

Nome: EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 27.225.863/0001 -1 3

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições êm Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz ê suas Íiliais e, no caso dê êntê federativo, parâ
tôdos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1 '1 da Lei no 8.212, de 24 dê julho de 1991 .

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

Certidão tamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 2l1Ot2O14
Emitida dia 0610312020 <hora e data de BrasÍlia>
Válida
Código d certidáo: 6085.5F58.4476.E5'l A
Qualquer rasura ou emênda invalidará este documento

021091202

ag
09:30:22 d

ntro



14tO7 t2020 Consulla Rêgrrlâíidadê do Emprêgador (

Z

Cá,,.XA
CAIX,A ECONÔM!CÀ FEOEF'ÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 27.22s.a63/ooot-t3
Razão SociaI:EXOS EI.4PREENDII"IENTOS COI'lERCIAIS EIREU

Endereço: R ALctNo GUANABARA 1346 / HAUER / CURITIBA / pR / 81630-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquêr débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações co

V alidade.l3/07 /2070

Certificação Número: 2 022a4a27636t75

Informação obtida em L4/07/2O2O 08:16:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

tt/0a/2020

https://consulla-cí.carxa-gov.br/consultací/pages,/consultaEmpregador.jsf 1t1
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AOS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não conslam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrêtaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz e suas filiais e, no caso de ênte federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê 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 lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão em mentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t10t2014
Emitida ia 3010612020 <hora ê data de Brasília>.
Válidâ
Código d certidão: 6D82.E7C6.7072.389C
Qualquer emenda invalidará este documento.

gra
09:48 do

27 112t2020
controle
su

Nome: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
CNPJ: 92.264.47210001 -70



14t0712020 Consulla RêgulaÍidade do EmpregadoÍ
a.

4

lnrprirÍrir

CA'Xâ
CAIXÂ ÉCONÓMICA FEDERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 92.264.4721ooor-7o
RAZãO SOCiAIíOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

EndereçOi L SANTA AUGUSIA S/N / 2 SUBDISTRITO / SAO LOURENCO DO SUL / RS /
96170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
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 Servico - FGTS.

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

Validade:28106/2020

Certificação Número: 0454524007 2t7 |

Informação obtida em l4/O7/2O2O 08:23:22

27 /07 /2020

o

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpregadorjsf 111

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
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I'TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 10/2020, QUE

ENTRE st cELEBRARAM o MuNtcípto oe NovA SANTA aÁRgana e n
EMPRESA EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI.

o ruurutcíplo DE NovA SANTA BÁRBARA, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/000'l-60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa

EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n'

27.225.86310001-13, com sede na Rua Tenente Júlio Jacoboski,735 - CEP:

819250"10 - Bairro: Sitio Cercado, Curitiba/PR, neste ato representado Por seu

procurador, Sr. Jhanssen Renan Medeiros, inscrito no CPF n" 060.321 .199-20, RG

n' 9.035.893-6, resolvem aditar o Contrato n." 1O|2O2O, cujo objeto é a aquisição de

uma carreta metálica referente ao Convênio n" 87252312018/MAPA, firmado entre

ambos em 2010412020, com vigência por 90 (noventa) dias, referente ao Pregão

Eletrônico n." 4l2O2O, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação do prazo

de vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 31/08/2020, em

atendimento a solicitaçáo do setor de convênios e projetos, sendo necessário a

dilatação para efetivação do pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Ílcando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias iJe igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 14 dejulho de2020.

ad§&Csursfi ç&e44!. J?á&8100ó6Bf 3âf tri&fl0frlrr»aoGqnla Bárbara. Paraná -,,
sle docirmenlô
aía verÍíiceí as

E-mail licrtacaotârnsb.or.eov-br- www.nsb.pr-8or,.br

I



PREFEITURA MUNICIPAL

c Kondo

PreÍeito Mun | - Contratante

Jhanssen Renan Medeiros

Exos - Empreendimentos Comerciais Eireli - Contratada

Ade
L-r Con

'r;,-,6

NOVA SANTA BARBARA

nça Baptista
vênios/Projetos
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Ê-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www-nsb.!r.so'\,.br
d26âEt0QoSBf a làr&Ê091Í&!4fl§qata Báóara, Paraná
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PROTOCOLO DE ASSTNATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para veriÍicar as assinaluras clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/376F-0264-

27 52-4DF 1 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para

verificar se este documento é válido.

Cód i go pa ra ve rificação : 376 F -026 A-27 52-4DF 1
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Hash do Documento

99C8E1 B2 F6A26982FBEC0400CB5B E6F288A4EBBA2 1 0E6D8576C6896438 1 BAC20

ãs) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1410712020 é(sáo)

g Jhony Richard Medeiros - 095.291.979-69 em 1410712020 09:22

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EXOS EMPREENDIMENTOS

coMERC|A|S ETREL| - 27 .225.86310001 -13
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 11/2020, QUE

ENTRE st CELEBRARAM o MuNtcípto oe NovA sANTA gÁReana E R

EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.

o nauucípto DE NovA SANTA eÁReaRa, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561-080/0001-60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa

KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl, inscrita no CNPJ sob n"

92.264.47210001-70, com sede na Rodovia RS 265, S/N KM: 132, Caixa Postal 35 -

CEP: 96174-970 - Bairro: Santa Augusta, São Lourenço do Sul/RS, neste ato

representado pelo Sr. Vinícius Alalan de Carvalho, inscrito no CPF n'

016.284.950-81, RG n" 60602801 í9, resolvem aditar o Contrato n.o 1112020, cujo

objeto é a aqulsição de uma grade niveladora referente ao Convênio n"

872523120181MAPA, Íirmado entre ambos em 2Ol04l2O2O, com vigência por 90

(noventa) dias, referente ao Pregão Eletrônico n.o 412020, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação do prazo

de vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 3110812020, em

atendimento a solicitação do setor de convênios e projetos, sendo necessário a

dilatação para efetivação do pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato OrÍginal, que não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 14 de julho de 2020.

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Ceorro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250400 Nova Sanla Bárbara, Parana

,,,---.",z
E-mail - licrucao@nsb.or.ssy.b[ nr.rov.br

(



PREFEITURA MUNICIPAL

Kondo

PreÍeito Muni | - Contratante

VINICIUS Assinado de forma disitat

ALALAN DE por vlNlclus ALALAN DE

- CÂRVALHO:o] 628495081
CARVALHO:01 62 Dadost zo2o.o/.14

8495081 0e:28:4s -03'00'

Vinícius Alalan de Carvalho

Kohler lmplementos Agrícolas Eireli - Contratada

Ade nça Baptista
Gestor nvênios/Projetos

i.,,I
NOVA SANTA BARBARA

l
Rua Walftedo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarz, Paraoá -

E-mail - licitacaotâtnsh.or.gov.br - rvwu'.nsb.pr.pov.br

il
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Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril
de 20'13.

RATO 1'TERMO DE AD T

Rêferente ao Contrato no 10/2020.

REF.: PrÊgâo Presencial n" 412020

PARTES: Município de Nova Santa BárbaÍa, pessoa jurídica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede
adJ.i(ristraliva na Rua Watfredo Bittencourt de [,,loraes, 222, neste ato
rê, jentado pelo Sênhor Prefeito Municipal Eric Kondo, e a empresa
EXoS. EMPREENDIMENToS C0MERCIAIS ElRELl, inscrita no CNPJ
sob n'27.225.863/0001-13, com sede na Rua Tenente Júlio iacoboski,
735 - CEP: 8'1925010 - Bairro: Silio Cercado, Curitiba/PR.

OBJETo: Aquisição de uma caneta metálica refêÍente ao Convênio n'
872523/2018/t\4APA.

PRAZO DE VIGENCIA: PoÍ mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até
3',108t2020.

SECRETARIA: Secretaria de obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
RECURSoS: Convênio n" 872523/2018/[i1APA.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez WiIcKen, OAB/PR nO 22.932,

DATA DE ASSINATURA 7 t2020

Rêferente ao Contrato no 11

REF.: Pregão Presencial no 412020.

PARTES: Município dê Nova Santa Bárbara, pessoâ juridica de direito
p,;]li0o interno. inscrita no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001S0, com sede

aL ',istraliva na Rua Walfredo Bittencourl de MoÍaes, 222, neste ato

Íepresentado pelo Senhor Prefeito Municipal Eric Kondo, e a emprêsa

KoHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS ElRELl, inscrita no CNPJ sob n'
92.264.47210001-70, com sede na Rodovia RS 265, S/N KM: 132, Caixa

Postal 35 - CEP: 96174-970 - BajÍro: Santâ Augusta, São Lourênço do

Sul/RS.

oBJETo: Aquisição de uma gradê nivêhdora refurente ao Convênio n'
872523/20'18/MAPA.

PRAzo DE vlGÊNcA: Por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até

31/08/2020.

SECRETARIA: Secretâria de obras, do Trabalho ê Gerâção de Empregos

RECURSoS: Convênio n' 872523/201SIMAPA.
RESPoNSÁVEL JURíDlcO: carmen Cortez Wlcken, oAB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINATURA D0 TERMo DE ADlTlvo:1410712020.

PORTARIA N" 056/2020

O Prefêito l\4unicipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas âtribuições

legais ê.egimentais, e conforme disposto na legislação deste Município,

resolve:

NOMEAR

Art. 10- Fica Nomeado o funcionário abaixo relacionado, do Cargo
de Confiança, abaixo deÍnido, com remuneraÉo eslabelecida no anexo Vl
do plano de Cargos e CaÍreiÍa.

Nome R,G. Cargo SÍmbolo

WLSON

RODRIGUES DA

CRUZ

5.590.025-6 GêstoÍ Cadastro

Único e do Programa

Bolsa Família

FGB

Art. 2" - Esta portârja entra em 01 julho de 2020, revogadas as

disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Báóara, 14 de julho de 2020.

Eric Kondo
Prefeito Munícipal

CONCESSÃO DE DÁRIA N" 063/2020

O Prefeito do Município dê Nova Santa Bárbara, Estado do Pamná, usando

das atribuições quê lhe são conferidas poÍ Lei, tendo em vista as Leis

Municipais no 809/201ô e no 893i20'18, bem como, lnstruçôes.NoÍmativas do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como

segue:

Sêrvidor: ANTONIO FABIANO MENEZES SÂNToS
Cargo: MOTORISTA

Secrêtaria/DepaÍtamento SAUDE

Valor (Ri): R$ 800,00

Destino: DIVERSOS

objetivo da Viagêm: SOLlcnAçAO DE DIARIA AO MoToRISTA
ANTONIO FABIANO MENEZES SANTOS PARA
CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO,

QUANDO EM VIAGEM FORÁ DO MUNICIPIO A
sERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data do Pagamento:
No do Pagamento:

Á107n020
2956/2020

Eric Kondo
Prefeito Municipal

O 1' TERMO DE ADITIVO

ll- Atos do Podêr islativo

Não há publicações para a presente data

Não há publicaçóes para a pÍesente data

Diário Oficial Elelrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WaÍredo BittencoLrí de MoÍaes n"222 - Ceolro

Fone/Far (43)3266{100
E-marl: diariooícial@nsb.pr-gov.br

pmnsb@nsb.pr.gov.br

Ooçume.ro assmado por carlifrcadô ooilâl - Novâ Sanla
Báôáia Prêíê,tu€ i,tundpâl: 9556103000016! âC SÉÊaSA-
Sua tutá!.úadê é gLa@tda d6sd€ que v,sual'zrdo a16vés óo
sjtê: tr§d&tyrr:h or rôv b./Mà!/ôúbl.à.ào/dliÍ& OlilLllllie

3\il u n [cípio d,é, §sya' Sa nta Bárbara,, - P ar aná
ritr,t,,it, titi,i,.., r i ,,, t,,tt,.::tj:Eiià,{9Oiío,:;:,p-iàfeitii,MúÊiii.lál:

Êdição l.l'i162 - Nôla Sâitâ 8árbara, P.lraná. TERÇ,{-FEIRA tJ .ie JUL.HO de 202b.

I - Atos do Poder Executivo
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REÊ: Prcqâo PíÊ$nclal n'412020.
PARÍÉS_aMunicipio de Nova Sania Bâôãíâ, pe§soa iuridicá A6 diredo pt blico
intemô. hscíita no CNPJ sob o o' 95.561 .0AO/@O160. com seds âdminÉtrativã
na Rua Wâlííêdo Ai(ên€oun de Molaes, 222, aesl8 ato Íôp.esêote.lo p€lo Senhor
PrêÍeito Munlooãl Ertc Kondo. e á emprê§a EXOS - EMPREENOIMENTOS
COMERCIAIS €lRELl, inscrtâ no CNPJ sob nq 27.225.86:|/0001-13..ôm sêdâ
.â Rua Tânenle Jülio Jãcobosld, 735 - CÉP: 81925010 - Eairm: Sitiô C€Ícado,

OBJETO: Aquis!çáo dê umâ caÍrcta metálica r€l€rent€ ao Convênio .'
872523/201B/MAÉa
PRÂzO DE vlGÊNClAr Por mais 45 (quârenta e cincr) diâs. ou se,a. ârê
31m8r2020,
SECRETARIa: S€cretadâ dê Obíãs, do Tíãbalho ê GerâÉo de Emprcgos-
RECURSOS: Convênio í'a72523/2018/MÁPA.
RESPoNSÁvEL JURíorco: camên hêz wcien, oÁB tPRr.22.932.
DAÍA OE ASSINATUR DO TERMo oE ÀDlTl\f,: !Uq7@28.

RE F : PÍegão Presenoãln'42020. :
PÀRTES. MunÉlpo de Nova Sâniâ Bà.0âíâ,'oêssoa juridicâ de diíêdo publico
inlemo. inscnta no CNPJ sob o n' 95.5ô1 .080/0001S0, coín sedê adminislralúa
na Rua Waíêdo Bittencouít dê Moíaes. 222. neste alo reprêsêntedo p€b SenhoÍ
PrêÍêito Municlpâl Eíiê Koodo. e a emprcsâ KOHLER IMPLEMÉiIrOS
AGRICÔI.AS ElRELi, rns.ritã no CNPJ sob n" 92.264 4720001-70. com sêde nâ
Rodoúá RS 265. S^ KMi 132, Câüâ Posrâl35 - CEP:96174-970 - Bãiíor Sanrâ
Auqusta. Sáo Lourcnço do Sul/RS-
OBJEÍO: Aquisição d€ umâ gíâdê nNêradora rêforenlê ao Convêno n'
8725232018n 4P4
PRAZO OE vlGÊNCA: Po. lhãÉ,15 (quâÍenrâ ê cmco) diâs, ou sêiâ âlê
310&?020.
sEcRÊTARrAr s€crotaÍia de obrâs, doÍrabalhoê Gerâçãôde Empíegos.
RECURSOS: Convênio n" 87 2523n0 1 I tM APA.
RESPONSAVEL JURIDICO: CâÍmeô Coíez Wirckên. OÀB/PR no22.932.
DAÍA DÉ ASSI|íAÍURÁ OO TERMO OE ADITTVO: -1jlQ7-rzqz§.

avrsooELrcrrAÇÃo
PREGÀo PRESENcIaL N" i9r2o20
oUeto: conlr.taçao dt ernp;eaâ erpêclâlizâdâ parô êxecuêo do

câlçrdâ êcolóqlcá dê bloco lílêÍtíevádo de.oncrato.-Tipo:llenorPr!ço,Porlôtê. *
Rê.êliírehto do§ Envêlopêsi Atá à3 I 3h30mln do dla 28/07n020.
rniciodoPrcgáo: ola 28/0714020, às 14h00mh.
Prsço rÉxiÍno: Rt 77.947,79 (3êtenta o B€le mil, novêcênto. e quarânlâ ê

§€te mal! € Bolênlã . nov€ c€nlrvos).
hlormsçôo6 compldôintárÉ. podêÍào sor obl'rtás.m horáho dF

sxpêd,€nts na Pl6Íêitulâ.Mun,opal d€ Nova Santâ BáôaÍa. snoà RuâwalÍedo
Bittencouíl dê Moraês n'222. pêlo Íoôe: 43-3266-8í00. por Êmail:
licitacao@nsb.pí.gov.br ou pero site www.nsb.prgov bÍ

Nova Sânla &íbaía. 1 3/012020.
líônica llarla Pro€nçâ MaÍlins da Conceição
Pregoeirâ. PônàlÉ n' 00t2020

Prefeiitura Municipal de Sa
EXTRAÍO DO CONTRAÍO N. 147/2eC
PREGÃo ELETRóNrco . o30/2020
PROCESSO AD ti{tSTRATryO N. 043/2020
CONÍRÂÍAIIÍEI PREFEIÍURA MU}IICIPÂL DE SÂNTO ÂNTÔNIO OO
PARÂiSO. pes§oâ,urldica de dnsío priblico int6mo. con sedêna cdadede Sanrc
Anlônio do Pa.also. Eslâdo do Paraná, na Avonidâ Dêputêdo Nilson Ribâs, n(
886, Centro. inssilã no CNPJ sob no 75.832.170/001-31. nesle ato Íepresênlâdc
p€lo PreÍeito MuD|Gpâ1. SenhoiWANDERLEY ITARTINS FERREIRA.
PROPONENTE: UDERANÇA CO[,]ÉRCIO oE PAPÉlS LTOA. p€ssoa]uadÉa d(
direiio privado, i cnlâ no CNPJ .iF sob n§ 10.í0.204/0001.79. com sede na
cjdade de Foz do lguaçu, Esledo do Paraná,. na Avênda RepublicaA.g€ntina. n,
4184- C€nrrc, CEP: 8545S378. oestê aio represêntado (a) por ROSERLE
LAUSCHNER
oaJÉTO: CONTRAÍACÀO OE EMPRESÀPÀRAFoRNECIMENÍO oE PAPEI
SULFITE PÂRA OS OIVERSOS DÊPARTÀMENTOS OO MIJIIICIPIO DE
sANÍo ÀNToNro oo paRÀso. co ÊoRME oEscRlÇÀo ÊM EDtraL
FAZENOO DELE PARTE INTEGRANTE PARATODOS EINS E EFEITOS.
VALOR: Rg 15.297,75 (OUINZE MIL E OUZENTOS E NOVENÍAE SEÍE RÊA|S
E SETENIÀE CINCO CENTAVOS)

'vlcÉNcÁ: Acôôtíêtàçáo !êrá vigéncrô até 14/072021. conlados a pârtÍ da dar
de âssinâlura do íonlíâto.
FORO: Cororcâ de CongonhinhâsrPR
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
PREGÃO ELETRÔNICO N" 4/2020

Aos 23 dias do mês de julho de2020,lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo licitatório de Pregão Eletrônico n" 412020, numeradas do no 237 ao

n" 252, que corresponde a este termo.

lEkinc LufrtL Santos
icitações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes D" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Pamná

- E.mail - licilacao(Ansb.or.pov.hr - rvw!v.nsb.pr.gov.br

Responsável pelo Setor de


