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1 6327 Serviços de mão de obra para alinhamento de

veÍculos leves , carros, kombis, pick-ups, vans e
caminhonetes. Garantia de 3 (três) meses.

504,00 UN 30,00 í 5.'120,00

TOTAL 15.120,00
LOTE: 9-Lote009
Item Código

serviço

Nome do produto/serviço Quantida
de

Unida Preço
máximo total

1 6326 Serviços de mão de obra para alinhamento de
veículos pesados, caminhões, ônibus, máquinas.
Garantia de 3 (três) meses.

42,00 UN 280,00 11.760,00

TOTAL 1 1.760,00

LOTE: 10 - Lote 010

Item Codigo
do
produto/
serviço

Nome do prod uto/serviço Quantida
de

Unida
de

Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6329 Serviços de mão de obra para balanceamento de
veÍculos leves, carros, kombi, pick-ups,vans e
caminhonetes, por roda. Garantia de 3 (três)
meses.

1,008,00 UN 6,00 6.048,00

TOTAL 6.048,00

LOTE: 11 - Lote 011

Item Codigo
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantida Un
de

da Preço
máximo

Preço
máximo total

6328 Serviços de mão de obra para balanceamento de
veículos pesados, caminhôes, ônibus, máquinas
por roda. Garantia de 3 (três) meses.

42,00 UN 70,00 2.940,00

TOTAL 2.940,00

LOTE: 12 - Lole 012
Item Codigo

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantida
de

Unida
de

Preço
máximo

Preço
máximo total

1 3848 Serviços de mâo de Obra para conserto elétricos
nos veículos leves carros, kombi, pick-ups,vans e
caminhonetes. Garantia de 3 (três) meses

250,00 HR 51,00 12.750,00

TOTAL 12.750,00

LOTE: 13 - Lote 013

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantida
de

Un
de

ida Preço
máximo

Preço
máximo total

1 3841 Serviços de mão de Obra para conserto elétricos
para veículos Pesados CaminhÕes, Onibus,
Maquinas e tratores. Garantia de 3 (três) meses

200,00 HR 64,00 12.800,00

le
Preço
máximo

Je

I



033
TOTAL Ir z.eoo,oo

LOTE: 14 - Lote 0'14

HR

los 

oo 13.000,001 lserviços de mâo de Obra para funilaria, pintura e IZOO,OO

lsolda. Garantia de 3 (três) meses. I

3703

TOTAL 13.000,00

LOTE: 15 - Lote 015

HR 75,00 13.500,00I jserviços de mão obra Mecânica - Veiculos

lPesados conserto de motor, cambio, direçâo

lh id rául ica, bom ba injetora, tu rbina, freios, molejos,

lembreagens, troca de escapamentos e

lregulagens em ônibus e micro-ônibus com motor a

lOiesel Garantia de 3 (três) meses

180,004994

13.500,00TOTAL

^

3. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1 Os serviços deverão ser executados no ptazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor requisitante, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde
que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração.

4. TNFORMAçOES ADtCTONATS
4.1 Do ptazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de
Licitação,

Item Código
do
produto/
servico

Nome do produto/serviço lQuantida

l'"

Unida
de

Preço
máximo

Preço
máximo total

Item Codigo
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço lQuantida

l'"

Unida
Je

Preço
máximo

Preço
máximo total



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
034

ESTADO DO PARANA

ANEXO II

EDITAL oe pnecÃo PRESENcIAL No 5212014. SRP

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digitalde proposta encontra-se com o nome:
PP2520'l 3_AN EXO2_A RQ U IVO Dl G ITAL D E P ROPOSTA. es I

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - I icitacaor?nsb.pr. gov.br - rvrvrv. nsb.pr. gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 035
NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRlruÁ

ANEXO !il

EDITAL oe pnecÃo PRESENcIAL No 5212014. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP?5?013_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222. X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-
mai ls - I icitacaoiOnsb.pr. gov.br - rvrvrv. nsb.pr. gov.br



ar?ryb.

Íi*iirl
-.-ft i,.'... 

-

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO IV

EDTTAL oe pnecÃo PRESENcIAL No 5212014. SRP

ANEXo tv- tNSTRuçôes eARA eREENcHtMENTo DE pRoposrA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a
digitação das mesmas.
Você receberá um executável com o nome PP252013_ANEXO3_PROGRAMA DE
PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP252013
_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI
Apos o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE ou
CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP?íâO13_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE
PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo
PP252013_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.
Acesse o rama esproposta.exe

Será aberta uma anela como a ura abaixo:

Clique no botão
de Proposta

E localize o arquivo PP252013_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.
Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Rua Waltiedo BittencouÍ de Moraes no 222. Centro. I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-
mai ls - I icitacaorrlnsb.pr. gov.br - rt tvu. nsb. pr. gor,.br
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N! Lole Nome do Lote

Arquivo de Proposta

Lotos I Produtos/Serviços I

Máximo

I §air_l
Equidano sistemas - www,equiplano.com.bí Versáo: 1.1.0.3Quàrtô, 30 de Jàneiro de 200E



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
03?

ESTADo oo pnRqrÁ

Clique no botão S Dudordolomecedor

Vai abrir a nela:

Preencha os cam lembrando ue os campos com (.) são de preenchimento obrigatorio

Clique no botão

Abrirá a janela:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,S 43.3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-

mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br

N! Lote Nore do Lote Máximo

Arquivo de Proposta

Entidade

lProcesso dispensa

ModalidadeNl Licitação Exarcício

f---Ioõrs T--*?fÍjBlPreÍeitura Munici:al de lbiporã

Lotes I Produtos/Serviços I

ÍI Sui'

Versão: 1.1.0,3

ilÇ lmprimÍ proposta§ Dados do lonecedor

Equiplano Sistemas - www.equiplano,com.brQuôrtô, S de lileiro de zoOg

Nome ' Pessoa

lÀv enÀ5rL

Cidade "

lrBrP0BA

TeleÍone

F*e^e*e.."t*1"""rb, -
CNPJ. lnsaição Estadul

Dodos bancáios -

' Conla Data de abertura

T*, Ir* lã1/rl/adoo"Irereona

* campos obrigatóriot

Ú Eepresentante

Bairro

,ESPIÁNADA

E-mail Fax

js9-9s99.9999

BB lFr:

lí aE
I

-Pâ 
-, 86200-000

Banco
,l

r" FÍsica r; JuÍídicà

Númaro' Complamento

UF, CEP

lr$rsr$rrr, 
---

lnscrig6o Municipal Nome do contador

UF

I lrt".ry 
I

lJosé Contador

A9ência

99.9S99.S99S9

IÉMPB€sA IESTE

Endcrego'

Cclulal

lresrr-rrr, 
.-- -

TcbÍonc do cortador

iss s§s s§írsess.s9 isssssssss

Cidade

.ri', Dados do Fornecedor :lIl- I * II

Preco

ürJl iU}IICtr

J

lrrrrrrr-.--_-
Nome

lAgencia 1



Nome '

lAv Paraná

Cidade'

lcidaae Íat

E-mail

" campos obrigatórios

FG

Complemento

B airo

lcentro IPF: leszoooooo

UF' CEP

com.bl

§§ fechar I

TeleÍone

93.9999-3S999

p".é S""tos

Endereço Número

lrr, -

CPF'

sss ssrss+ss lssssss

§'Y.r..,",

ft*iii:
...!: .* ri -.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
038

ESTADO DO PARANÁ

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) são obrigatorios. Depois feche este
formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produtos/S

,.1 LotB§

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de cada
Servi

Para imprimir a proposta, clique no botão: §"| lmprimir ptoposta

Apos cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

!Z Eravar o,oror," ---l
Seo imento estiver correto será a a janela:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mai ls - I icitacaor4nsb.pr. gov.br - wrvrv.nsb.pr. gov. br

Unid. Marca UnitárioNs

001

002 sEHVtÇ0 DE MÃ0 DE 0BBA NA V|ATUHA D0 coHt

Íotal do Lote: 300/0000

Modaüdade

Processo dispensa

Un.Máx. Totàl ^Nome

VALWI} 2FL 607191

Arquivo de Proposla

ic,\P.trt"$t -
Entidade Nt Ucitção Exacício

f**oomíí f----?oôBlPrefeitura Municipal de lbrporã

Lotes Produtos/ServiÇcl

1.0000 PAB

1.0000 uN

255.0000

45.t]000

256,0000 Fabrica 1

ls.ooooffi
255.0000

45.0000

versáo: r,r,o.s

II §"i l@ Dados do lonecedor fil §ravar proposta tF? lmprimir proposta

Quarta, 3o àe :aneiro dã zooe Êquiphno siitÀmas - www.àquiplano,com,br

Proposta gravada em C:\Proposta.eEl ! | I

OK

a

L)

q,i Rêprêsêntante

fmlssão de Proposta

J



PREFEITURA MUNICIPAL , 039
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP252013-ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no
ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaralPr Fone (43) 3266-1222 ou no e-mail
! icitacao@nsb. pr. gov. br.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CenÍro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - I icitacaor?lnsb.pr.8ov.br - u,u,u,.nsb.nr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
040

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSITOS DE neatUreçÃO

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ no

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) , portador
da RG no.............. e do CPF no....., declara que "Atende
PlenamenÍe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova
mails - licitacao:Onsb.pr. gov.br - rlu rr'.nsb.pr.gol.br

Santa Bárbara, Paraná - E - E-



PR EFEI TURA IvIUN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA
041

ESTADo oo paRaruÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 52/2014 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa... CNPJ
esta enquadrada na categoria.............. .....(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como náo está incluída nas hipoteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Ê 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná' B - E-

mails - I icitacao ri Irsb.nr'. gor.br - tt tl rt.nsb.nr, gov.hr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

A empresa

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

Pregão Presencial No 52120í4 - SRP

DEcLARAçÃo (enr.70, tNc. xxxu! DA cF)

Prezados Senhores:

inscrita no CNPJ sob no
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). poftado (a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

042

Rua Walfredo Bittencourt de N,toraes no 222. Centro. I 43. 3266,1222. E - 86.250-000 Nova Santa

mails - I icitacao írnsb.pr. gor'.bt - * u,rt.nsb.pr. qor.br
Bárbara. Paraná- B - E-



PREFEITURA MUNICIPAL ,
043NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI!I

DECLARAçÃO DE !DONETDADE

Pregão Presencial No 52/2014 - SRP

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

sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatorio, sob a modalidade Pregão Presencial No 2512013 - SRP, instaurado
pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data, ....

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, I 43. 3266.1222,8' 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-

mails - lic ilacao,r,i'nsb.pr. Bor . hr - u rvrv. nsb.pr. gor'. br



PREFEI TURA IV1UN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRaNÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS TMPEDTTIVOS

Pregão Presencial No 5212014 - SRP

A (empresa). estabelecida

inscrita no CNPJ sob no Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 2512013 - SRP, sob as penalidades legais, que não
ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lega!
Cargo
RG
CPF

044

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova
mai ls - I icitacaot?rnsb.pr. eov.br - u,rvu,. nsb.pr. sov.br

Santa Barbara. Paraná - E - E-



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

representada pelo (a) Sr.(a)

045
ESTADO DÔ PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 5212014 - SRP

A empresa , com sede na

(CARGO), portador(a) do R.G. no

CREDENCIA o (a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no

CNPJ h.o 

-,

para
representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 2512013 - SRP, para eventual contratação de serviços de manutenção dos veículos
da frota municipal, podendo formular lances, negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as Íases licitatorias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

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

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - licitacao(4,nsb.pr.gov.br - rvrv*,.nsb.pr. gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 046,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial No 52/20í4 - SRP

(nome da empresa), com sede na
endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no
licitante no certame acima destacado, promovido pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal
infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem
como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital proprio.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CenÍro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova
mai ls - I icitacao,tl)nsb.pr. s.ov. br - u u rr.nsb.pr. gov. br

Santa Bárbara. Paraná - E - E-



PREFEITURA MUNICIPAL

NÜVA SAruTA ffiARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 
' - PMNSB

PREGÃÕ PRESENCIAL N' 5A2O1í- PMNSB

O MtlNlcíPlCI DE N0VA SAFITA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato
por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G , inscrito no ÇPF sob. o no

doravante denominado Óngão Gerenciador, ern conformidade com as l-eis N" 1A.520102, N" 8.666
de 21106193 e suas alteraçÕes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00. Decreto Municipal_no
04112009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGAO
PRESEI,{CIAL N' 6212014 - Pnilhl$ts, lronrologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os
preços para A Contratação de serviços cle manutenção dos veículos da frota municipal,
conforme especificado, oferecido pela e!'npresa pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob no. ., lnscrição Estadual no. ............ lnscrição Municipal no.

com endereço à ....., neste ato representado por........... inscrito no
CPF sob no. ..................., RG no ............. doravante denomlnado Detentor da Ata, cuja
proposta foi classificada, observada as especificaçôes, os preços, os quantitativos na licitação
supracitada, bem como as cláusuli*s e condiçóes abaixo estabelecidas, tern entre si justo e
contratado o que se segue:

GLÁUSLItÂ PRIMHIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de serviços de
manutenção dos veículos da frota muní*ipal, especificados no ANEXO l, que integra o Edital

de Pregão Presencial N" 52t2014, indepenrJentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não

se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades

indicadas no ANEXO l, podendo atô realizar licitação específica para aquisição de urn ou de mais

itens, hipótese em que, em igualdade de condiçÕes, o beneficiário do registro terá preferência, nos

termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusut-A sEG[.rNDA - ffi$FHrrr[üÀÇA0 D0 oBJETO E PREÇOS REGI§TRADO§

<I'I HN$.CONTRATO#T>

OBS: O QUADRO SERÁ PRHEF,{{:í"4IDO ÜüNFORME OS ITENS E RESI..ILTADO DO PREGÃCI.

TLAUSI"JI."A TE[lüEIRA - DA UGÊNCN
O prazo de vigência da Ata de Rt':gistro de Freços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, corn validacle e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficialdo Município de Nova Santa t3árbara.

CLAÚSULA QI.JARTA - NA DOTAÇT\Ü CIRçAMENTÁRIA
. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária : <DOTACOE $. C O I'lTRA.Tf,t#T:>

cLÁus!,Jt-e fiL!tn'JT.À ^ ilA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de R.egistro de Frer,:os terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
do mesmo, e enquanto a propostn continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração
Pública e satisfazendo os demais rerc111isi1ps da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do
Decreto no 6.906/03. Durante o prEizü de vrrlidade desta Ata de Registro de Pneços, a Prefeitura
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PREFEITURA IV,]UNICI PAL 048
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a contratar os serviços referidos na Cláusula
segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçáo de qualquer espécie
às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados,
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o intêresse público. O Proponentê terá o seu
registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviço. A solicitaÇão dos fornecedores
para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15
(quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não
aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condiçáo de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- nâo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decoÍrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condiÇões estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do
cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por
conespondência com aviso de recebimento, .iuntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçOCS OE EMPRESA VENCEDORA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as
especificações descritas no termo de referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada
dos servlços. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do
seu efetivo pagamento. Responder por todo o ônus refeÍente à execução dos serviços, tais como,
fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes
do objeto, bem como, transporte de ida e volta dos veículos (ou parte deles) do Município de Nova
Santa Bárbara até a sede da empresa contratada.

cLÁusuLA oTTAVA - DAS OBRTGAÇOeS OO MUNtCiPtO
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 52/20í4;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;

Rua Wâlfredo Bitlencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.1222. E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E.
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- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas
pelo Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatorio, em particular,
de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes no
ANEXO I.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo eARA ExEcuçÃo Dos sERV!Ços E EmrssÃo
DAS AUTORTZAçOES DE EXECUçÃO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo
Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificaçáo ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cLÁusuLA DÉcrMA - ExEcuÇÃo oos sERVrços
- Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do
recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor requisitante, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do ptazo e desde
que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração.
- A empresa vencedora será responsável pela retirada e pela entrega dos veículos (ou parte
deles) nos quais serão feitos os serviços, ou seja, a empresa deverá buscar os veículos (ou parte
deles) e entregá-los junto à Secretaria de Serviços Públicos Externos, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo B. de Moraes 222, Nova Santa Bárbara,
Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIME!RA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "â", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E

ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua
confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatorios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias apos a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de debitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaçáo
por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá
constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa
Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Presencial n' 5212014 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via internet.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS CONDTCÕES GERAIS A SEREM
ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

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

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitaçâo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para
registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da
Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 04112009, ao critério da
Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderáo ser
aplicadas, conÍorme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;

. Cancelamento do registro na Ata;
e Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas
hipoteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo ptazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no ptazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções:

. Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela detentora da Ata, recolhida no ptazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditorio
e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
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As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabÍveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - DAS DrsposrçÕes rrruars
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 5212014 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçÕes constantes das Leis no 1052012002,
Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vÍcios
defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

(Autoridade Competente)
Orgão Gerenciador

< FORN EC EDO R. CONTRATO#T&NO M E>
CNPJ:

Representante Legal:
Detentora da Ata
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Presidência da República
imprensa Nacional

A,V

Envio Eletrônico de Materias
Comprovante de Recebimento

,8 08

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

Data de envio: 06/10/2074 08:59:47
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 3213954
Data prevista de publicaçãoz 07170/2074
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

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

Matérias

Arquivo(s) Tamanho
(cm)

o
z

I

I

I

iA

Seqüencial MD5

b24676403930d87d
77 eB77beebf39e5d

6,00

6rOO

6,00

Valor

R$
t82tzz

R$
L82,22

-t-

746ssso ::[1 iJr"t'o 
52 20t4 para publicação diario

lda matéria

TOTAL DO OFICIO
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Infonnações Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarào disponiveis
para consulta no Depaíamenlo de Licitações do Municipio de Laranjeiras do Sul,
à panir de 07 de outubro de 2014 no horário nomal de expediente, ou através do
email: licitacao(@ls.pr.gov.br Demais infonnaçôes ou esclarecinrentos relativos
ao presente Edital serào objeto de consulta por escrito ao Pregoeiro no endereço
indicado no preâmbulo deste aviso, e serào respondidas igualmente por escnto,
a ser encaminhado a todos os interessados que registrarenr a obtençâo do Edital.

Laranjeiras do Sul-Pr, 06 de oututrro de 20 I 4

Hercules Dilger Sondei
Pregoeiro

R5 192,00. 96948/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO ST'L
cN PJ N". 76.205.970/0001 -95

PRAÇA RUI BARBOSA,0l - FONE (0ú12)3635-8100

8§,JOI.O7O - LARANJEIRAS DO ST'L. PARANÁ
ATO AVISO DE LICITAÇÀO

PREGÃO PRESENCIAL N.. 093/20I4 - PMLS
Objeto cortrataçàodeempresaespecializadaemseniçosderetificaelbmecinrento
de peças para conseno do motor do veiculo micro ônibus placa AKW-879ó
Trpo da Licitaçào: Menor Valor Global
Abenura dos Envelopes; 09h00min do dia 20/10/20 14.

Autoriação: Sirlenc Pereim Fereira Svanz - Prefeita Municipal
InfomaçÕes Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarão disponiveis
para consulta no Depananento de Licitações do Municipio de Laranjeiras do Sul,

à panir de 07 de outubro de 2014 no horário nomal de expediente, ou através do

email: licitacao@,ls.prgov.br Demais infonnações ou esclarecimentos relativos
ao presenle Edital serâo objeto de consulta por escrito ao PÍegoeiro no endereço

indicado no preâmbulo deste aviso, e serào respondidas igualtnente por escrito,
a ser encarninhado a todos os interessados que registrarern a obtençâo do Edital.

Laranjeiras do Sul-Pr,0ó de ounrbro de 2014

Hercules Dilger Sondei
Pregoeirc

RS 168,00. 9695í/2014

PREFEITURA MUNICIPAL Df, LARANJEIRAS DO SUL
cN PJ N'. 76.205.970/000 I -95

PRAÇA RUr BARBOSA,0l - FONE (042)3635-8t00

85.30I.070 - LARANJEIRAS DO SUL. PARANA
ATO AVISO DE LTCITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N'.094/2014 - PMLS
Objetor Registro de Preços para aquisiçâo de rnaterial de limpeza, higiene e gêneros

alimenticios para atender a dernanda da Secretaria de Assistêrtcia Social e Segurmça
da Familia, com Recursos do Covemo Federal e o Municipio de Laranjeiras do Sul.

Tipo da LicitaçÀo: Menor Valor Clobal
AbeÍura dos Envelopes: 09h00min do dia20/10/2014.
Autoriaçâo: Sirlene Pereim Fereira Svanz - Prefeita Municipal
lnfomações Sobre Edital: A integÍa deste Edital e seus anexos estrão disponiveis
pam consulta no Depâíamento de Licitaçôes do Municipio de Lamnjeiras do Sul,

á paÍir de 07 de outubro de 2014 no horário nonnal de expediente, ou através do
email; licitacao@ls.prgov.br. Demais infomações ou esclarecimentos relativos
ao pÍesente Edital serâo objeto de consulta por escrito ao Pregoeiro no endereço

indicado no preârnbulo deste aviso. e serão respondidas igualmente por escrito,

a ser encaminhado a todos os interessados que registrarem a obtençào do Edital.
Laranjeiras do Sul-Pr, 06 de outubro de 20 l'l

Hercules Dilger Sondei
Pregoerro

Rt í68,00 - 96956/2014

I Mato RÍco

Prefeilura do Município de Mâto Rico
DECRETO N" 0l-2014 de 2 de Outubro de 2014.

Declara Situaçáo de Emergência nss áreas do município afetadas por Tem-
pstade Local/Convcctiva - Chuvas Intensas (13214).
O(A) Senho(a) Mucel Jayre l\4endes Dos Santos, Preêito(a) do rnunicipio de Mato
Rico, localiado no estado de(o) Pamná, no uso das atribuições legais conferidas
pela lei orgânica do Muicípio e pelo Inciso IV do artigo 8'da Lei Federal n' I 2.ó08

de l0 de Abril de 2012, CONSIDERANDO:
Qua oconeu fortes chuvas (130 rnm), no período de 26109/2014 a 0li l0/2014, que

ocasionaram enxunadas e alagarnentos. afetando as áreas descritas no Fonnulário
de Infomações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto:
Como conseqúências desse desastre, resultaram os danos hutnanos, materiais e

ambientais e os prejuizos públicos e privados descritos no fonnulário FIDE anexo

a este Decreto:

Que o parecer da COMDEC municipal relatando a oconência desse desastre é

ialorávcl â declamçâo dc Situaçào de Ernergência.
DECRETAI
An. lo. Fica declarada Situaçào de Ernergência nas áreas do rnunicipio contidas

no Fonnulário de Infonnações de Desastre (FIDE) e denrais documcnlos anexos

a este Decreto, em virtude do desaslre classificaclo e codrficado con:o Tempestade

Local/Convectiva - Chuvas lntensas (132 l4).
An. 20. Autona-se a rnobilizaçào de todos os ôrgâos rnunicipais para atuaÍern

sob a coordenaçâo da COMDEC rnunicipal, nas ações de resposta ao desastre e

Íeâbrlrtaçâo do cenário e reconsrruçào.
Aí. 3o. Autoria-se a convocaçâo de voluntários para reforçar as ações de resposta
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ao desastre e realização de carnpanhas de mecadagão de recursosjunto à comuni-
dade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à populaçâo afetada pelo
desastre, sob a coordenaçào da COMDEC municipal.
An. 4o, De acordo corn o estabelecido nos incisos XI e XXV do anigo no 5 da Con-
stituiçào Federal, autoria-se as autoridades administrativas e os agentes da Defesa
Civil. diretamente responsáveis pelas ações de respostâ ao desastre e em cao de

risco im inente, a: Penetrar nas c6§, para prestü socoro ou para detenn inr a pronta

evacuação; Usar de propriedade panicular, no caso de iminente perigo público.
assegurada ao proprietáno indeniaçâo posterior se houver dano;Parágrafo único:
Será responsabilizdo o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que

se ornitir de suas obrigaçôes, relacionadas com a segurança global da populaçâo.
Art. 5o. De acordo com o estabelecido no Artigo 5o do Decreto-Lei no 3.365 de 2 I de
J unho de I 94 I , autoriz-se o início dos processos de desapropriação, por utilidade
pública, de propriedades paniculares comprovadamente localiadas em áreas de

risco intensificado de desastre.

§ lo. No pÍocesso de desapropriaçào, deverâo ser consideradas a depreciaçâo e

a desvalorizaçào que oconem em propriedades localiadas em áreas insegums.

§ 2o. Sernpre que possivel essas propriedades serâo trocadas por outras situadas em
áreas seguras, e o pÍocesso de desnrontagem e recoostrução das eclifrcações, enr

locais seguros, será apoiado pela cornunidade.
An. óo. Com base no lnciso lV do anigo 24 da Lei n" 8.6ó6 de 2 I de Junho de

I 993, senr prejuizo das restrições dâ Lei de Responsabilidade Fiscal ( LC I 0 I /2000 ).
frcam clispensados rle licitação os coltratos de aquisiçâo de bens necessários os

atividades de resposta ao desastre, de prestaçâo de sewiços e obras relacionadas
corn a reabilitaçâo do cenário de desasrre, desde que possam seÍ concluidas no
prazo márimo de cento e oitenta dias ( I 80) consecutivos e inintemptos, contados

à partir da caÍacterização do desastre e sendo vedada a pronogaçâo dos contratos.
Art. 70. Este Decreto entÍa em vigor na data de sua publicaçâo, devendo vigorar
por 180 dias.

REGISTRE.SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE-
Gabinete do Prefeito,2 de Outubro de 2014.

Marcel Jayre Mendes Dos Santos
Prefeito Municipal

R3 408,00 - 97859i 20í4

I Morretes

PROCESSO SELET]VO SIMPLIFICADO No 02/2014
EDTTAL 08/2014

O Muicipio de Nloretes, por intermédio da Secretria l\4unrcipal de

Admilistraçào e a Presidência da Comissão do Processo Seletivo Simplificado,
nomcada pelo Dccreto no 201/2011. de 16 de maio cle 2014, nc' uso de suas

atribuições legais e considerando a HOMoLOGAÇÀO do Processo Seletrvo
Simpliticado, confome Decrelo no 219/2014 d,e l0 cle junho de 2011.

RESOLVE:
I. CONVOCAR:
O Candidato abaixo relaçionado em conformidade com os Editais 0l (itens 7.7. I

letras a,b,c,d,e,f,g,h,i e 8, 8. l, 8.2, leuas a,b,c,d,e,f,g,h,ij,k,l,nr,n,o,p,q,r; 8.3; 8.4:
8.51 8.ó18.7 e 8.8), e classificados confome Edital 04/2014. a comparecer
mmido de docunrentos. no prazo de 0-j (três) dias ua SecretaÍia l\4unicipal de

Administraçào, para os devidrrs fins, a contar da publicaçào deste edital.

CAllDIDATql Curgo; AQENTD COMVNITAÀIO DE SAUDE

lnscriçào no Nome Candidato(al Classificaçào

02.027 Katlyn Pereira

MoÍretes. 06 dB outubÍo àe Z0tq Uuii Targrno Pessoa Jurior Secretfuro
Mmicipal de Aclnrinistraçào e Adrima Regina Rosset Presidente da Comissào
Avaliadora PSS

R$ 144,00. 97800/2014

I Noua Santa Bdrbara

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÀO PRESENCIAL N" 52/20I4 - SRP

Objeto: Contrataçâo de Seruiços de rnanutençào dos veiculos da fiota rnunicipal.
Tipo: Menor prego, por lote.

Recebimento dos Envelopes: Até Às l3:10 horas do dia 2211012014.

Inicio do Pregão: Dia 22110/2014, às l4:00 horas.
Preço rnáximo: R$ 186.738,00 (cento e oitenúa e seis mil selecenaos e arinta e

oito reais).

lll lI'0§ÍIgIlÍElll&E§: poderâo ser obtidas em horário de expediente na

PreÍ'eitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua WalÍiedo Bittencoun dc

Moraes no 222, pelo fone: (43-3266-8100), poÍ Emailr lr,rtl!'ii!)i!-151r irr grlr.lrq ou

pelo site g11-rrrl, prgrrt I

Nova Santa Bárbara, 03/10/201 4.

Zscarirs de Abreu Gonçalves
Pregoeiro

Portaria no 05ó/201 I

Rt't20,00. 97442J2014
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Tipo da Licitaçào: Mcnor PÍcço poÍ Lote.
AbemÉ dos Envclopes: I4h00úin do dia 20/1012014.
AuroÍraçào: Sirlenc Pcrcrrâ Fererm Svâíz - Prcfcila Mu-

nicipal.
Infomaçôes SobÍe EditÂl: A integra destc Edital c scus ane-

xos estarào disponivcis para consulta no Depatunrento de Licitaçõcs
do Município de LaÍanjeirs do Sul, à paíir dc 07 de outubrc de 2014
no horário nomal dc cxpcdrentc. ou amvés do enrail:hcita.
çào@ls.prgov.br. DenBrs infomlações ou csclarccimenlos relativos âo
presente EdiBl seÍào objeto de consultâ por cscrito ao Pregoetro no
cndeEço indicado no pÍeâmbulo deste allso. c scrâo rcspondidas
igualmcnte por csçriro. a ser encaminhado a todos os intqsssâdos quc
regisrarem a obtençào do Edital.

l.iililrlc,râ.,1\) Sul.l,R. (, dr outirbfir dc:t)ll
HERCULES DILGER SONDEI

I)raroarn,

PREFEITURA MUN]CIPAL
DE NOVA SANTA BARBARA

A1 ls(rs DL LtcnÁÇÀo
PRI:CÃO PRt:S[N( tAl. N" Sr/20r,I-SRP

Objcto: Conratação dc cmprcsa cspccializada pam pÍcsEçâo dc scF
viços dc manutcnçào dos ponlos dc rlunlinaçào publica do À4un,cip,o
de Nova Santa BáüaÍa.
Tipo: Menor pÍeço, por lote.
Recçbimenlo Envelopesr Até às llh3omin. do dia 23/10/2014.
lnicio do Pregào: Oia 2311012014 às 14:00 horu.
PÍcço Máximo: RS 48.000,00 (quarenB c oito üil reâis).

Infonnaçôes Conplemenhrs: poderào ser obtidas eil ho-
ráÍio ds expediente na PÉleituÍa Municipal de Nova Santa BáíbaÍa,
sito à Rua walfredo Bitrcncouí de Moraes no 222, pelo lbne: (43-
1266-8100). por Enrdrl Ircildjaotansbprg,,vbr ou pelo silc
ww nsb.pr.gov br

\,,!r \iflr! lJrrbilril. ô 4.,úuln\-. d.2(ill

PREC;ÁO PRE§INCIAL N'5212OII . SRP

Conmtaçào de ScNlços dc manulcnçào dos vcículos da froE mu-
nicipal.
Tipor MenoÍ plcço, por lotc.
Reçebimenlo dos Envelopes: Até às 13:30 hoÍ6 do dia 22ll0nol4.
Inicio do Pregào: Dia 2211012014. às l4:00 homs.
Preço máximo: RS 186.?18,00 (cento e oitenra e seis nlil setcccnros c
ninta e oito reais).

lnfomaÇõcs Conrplcnrenhrcs: podcrão seÍ obtidas cm ho-
ráno dc rxpedrcnte na Prcferrura Munrcipal de Novs Santa Bárbara,
srro á Rua walliedo Bincncouí dc Morâc's n'222. pclo fonc: t43-
1266-8100), por Enrail: licitacaorgnsb.prgov.bÍ ou pclo site
ww.nsb.pLgov.br

\!\,i Sành llárbrrd. .l llc ,rutuhtrr (l(' :t)l 1

ZACARIAS DE ABREU GONÇALVES
l'rtgocr«t

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTICUEIRA

AVtso DE 
^Dl^i\tf,\T0PREGÀO PREStsNCIÁL N' 129/I4

PÍocçsso Adminismtivo N' 192/14
Objcto objero: o Rcgrsro dc PÍcÇ6 pàE canra clÀtica, piscina dc
bohnha, robogâ. carinho conrpacro pam algodào dcc. náquina dc
algodão docc prollssional pam uso da sec(-lara municipdl dc açào
social - CRAS.

O Munrcípro dc Oniguern. amlcs do Prcgocrro dcsrgnado
pclâ Pomria n'010,14, toma públrco para (onhccinlento dos in-
tc.cssados o ADIAMENTo da dara de realizaÇào do Edilal enr spi-
gÍafe, publicado rc dia 2410912014 seçâo .l n' 184 páBina 248, haja
tista a necessidadc de cstudo sobre a possivel reformulaçâo de seu
objeto.

OuÍossinl. inlbrnranos quc a evcnrual altcrâçâo c a nova
dala scra opomnanrcntç Jivulgado amvis dc publrtaçào no Diáno
Oíicral. nos pmzos prcvistos cm Lci

()írgurird'l'ti.. -l (i!,)utubr() {lr :01{
ROSANA APARECIDA ARAUJO CARDOSO

l'Ícií'crri!

PREFEITURA MLINICIPAL DE PALMITAL

^\'lso 
Dç r.l( lT{(:.{()

coNcoRRE\clr N" {12014

Prccedinrento Liçilatório n' 140/2014
O Muni(ioro dc Palnrtal.PR. tslado do Paraná cont [un_

damcnro na Lcr Êcdcral n" 8.6ôô. dc 2l d. Junho de l9gl, conr
altcÍações poslcnorcs. c dcnrâis nomre Íeg!lamcntarcs apllca!cis à

(sDécic. conrunrca quc realrzaíá licttaçâo confomc 6 scgulnlcs cs_

p€cificaçies OBJETO ConrataçaD dc cntpr.sa cspcciallzada cnl
pÍsEçào de scftrços nas rsspscllvas á16 Junlo ao munrciplo dc
Palnlital - PR. pelo F_riodo dc 06 tscis) nrcscs. confomre as con_

diçõcs gemis c cspecificações .onslanlcs no aneÀo L DATA DE
ABERTURAT l0 de NovenrbÍo dc 2014 ás 09.00 homs CRITEPJO
DE tuLCAMENTQ McnoÍ PÍeço por ltem VALOR CLOBAL (lN-
CLUINDO OS TRÉS ITENS): RS 188.700.00 (Cenro e Oircnta e

Oilo Mil e Selecentos Reais).

INFORMAÇÔES: O Edital c anexos estào disponivcis no
sile wMv.palmital.prgov.br, tambenr podsndo scÍ rctirados na sede dâ
Pruli)tura N4unicrpal dc Palnriral, srto à Rua Morscs Lupior n' l00l
- Ccrrtro, snr Palmrtal - Pamna, Fone: (42) 3ó57.1222. ijc 

"egunrja 
a

scxta-[eira. no hoúrio dc expcdicntc.

Pxlilr)ul PR. : dp,,uirhro d.20i{
DARCI JOSE ZOLANDEK

Prclcrlo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Avtsos D^l: t.tclrÁÇÃo
CONCORRENCIA N'5/20I4

Conmtaçào de cnrprcsa pâra construçào dc unu edit'icaçào
dc 615.77,r:. que abÍigaÍá a Unrdàde tsásica de Saúds do bâiro Sào
Crislôvào, na Rua Fmncisco José dc Soua, en'. AbemÍB: ll de
novembÍo de 2014, às 09h00, na Sala de Licitações da PÍefeitura
Municipal dc PiraquaÍa. na A\ Cctúlio Vargas, 1990 Ccnro -
Pimquara - PR. CÍiterio dc Julganrnto: lúenor pÍcço global. Valor
Máximo Globalr R§ 1.005.469,18 (Huur milhão, cinco nril, quatro-
centos c scsscnta c nove rcais e dezoito centavos). Editsl/CD: Estará
à disposiçào dos interessados na Dilisào de Licitações e Coltalos da
PÍ€feitura, no endeÍeço acinra oitado. no horáío das 08h00 à 12h00
c das llh00 às 17h00. ao prcço dc R$ 5.00 (.inco) rcais ou gm-
ruitamentc no site: ww.príaquam pr.gov.bí. PirEquâÍa. 0l üc ourubro
de 2014.

( :o\(:()ÍrRfi\cr.\ N' 6/20r 4

Conmtâção dc enrpÍesa pam constuçâo de uma ediÍjcação
de 645,20n11. que abrigârá a Uíidade Básicâ de Saúde À4adre TeÍeza
dc Calcutá, na Rua Juri Danilcnko. rn'. - baitro Cuaritubâ. ncsrc
Municipio. Ab|Íura: 12 dL'novcnrbro dc 2014. às 09h00. na Sala dc
Licitaçôcs da PÍefcilum Municipal dc PiraquaÍa. na Av. Ccúlio Var-
gas, 1990 - Ccntro - Pimquara - PR. Critfrio de Julgânento: Menor
preÇo global. ValoÍ lúáximo Clobal: RS 915.164,08 (Novcccntos c
trinla c cinco nlil, cento e sessenta e quaro Íçais e oito centavos).
Edilal/CD: Estafti à disposição dos intercssados na Divisào dc Li'
citaÇõçs e Conmtos da Prcfeitura, no sndereço acinra citado, no
hoÍáno d6 08h00 às 12h00 e das llh00 6 17h00, ao preço de R§
5,00 (cinco) reais ou gmtuitamente no site: wwwpiraquarâ.pigov.br

Irrríqüdrd, I dc ruruhro Jc l0l í
EMERSON ANTONIO ZÀPCHAU

frrsidentc rlr (i)nrssào dr, Í ioildçtlJs

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONIAL DO PARANÁ

A\/lso DE LrcrrA(Ào
PREC.IO PRESENCIÁI, N' 55/2014 . SRP

Proccsso LicitalóÍio n" I l5/2014
"ConmliÇào de cnrpÍL'sa cspccralrzadd no fomcurnrcnto dc

uni,brnrt's. para arcrdeÍ os Secretadas dc Educaçào. Açào Sucial,
Saúdc c Cidâdania e DiÍeitos Hunrânos". Abeftura: l7 dc ourubÍo de
2014, ás 09:10hrc, no depâlanrsnto de licimções situado a Rodovia
PR 407. Km 19 - BalneáÍio PÉia de Lcsle - Pontal do Pamná.
CritéÍio de Julgamento: MenoÍ PÍcço Por ltcm. Edilal: Estará à dis-
posiÇào dos intqessados 0o Dcpaíamento dc LiÇitaçõcs c Conlratos.
no horário das 08h00 as llh00 e dâs 13h30 ás 16h00 ou gratui-
tamente no site: ww.pontaldoparana.prgov.bÍ.

Ponal do Pxrâr.i. l' .lc .)rtrllro dc 201{
GEOVANA MARIA CORDEIRO

l)r.si{lcnr. du (i-.Irii:àr, dr,.rori\'i!

PREFEITURA MLTNICIPAL DE QUATRO BARRAS

\\ tsr)s I)t: st sPl \sÀo
cHAi\tAslENl() PLBLICO N! {/2014

A Prclciturâ lvlunicipal de Qualro Bâmas loma público. paÉ
conhccinrcnio. que a licitaçào Drodalidadc Chanramenro Público n'
04/2014 - Objcto: Cadastranrcnto ds entidades sem Íins lucmtivos.
dcclarâds de interesse públiço a nivcl. fcdcral, cstadual c nlunicipal
que prcstcm atcndinrcnto cm rcginre de abrigo. inclui[do alinlcnlaçào.
vcstuário. tÍânspoíe. lazer, escolâridadc, atcndimcnto nródico, psi-
colóqico c odonlológico. nredicanlentos c dcnlais nscssidâdes a adul.
loviãosos cnl situaç-ào dc nsco p€ssoal e s@ial. bcm como o uso dc
substáncias psrcoativas, encanlinhada pclo Poder público do sexo
tcminrno e m6culino. amvés da Secrctaria Munrcrpal de Açào Smial
e Trabalho. está SUSPENSA a pcdido da SecÍetaria solicitanle, para
rcvisào dc Edilal. Edificio dâ Prcfeitum Municipal de Quaro Bar6,
03 de Outubro de 2014.

clr,\M,rMÍiN'to PL Bl.tc() Nq st20 t4

A PrefeituÍa Municipal de Quatro BarÍas torna público.
parâ conhecincnlo, quc a licilaçào modalidadc Chanranrcnto
Público n' 05/2014 - Objetor CadasrÍamcnlo de cntidades senl
fins lucrativos, dcclaradâs de intcressc púbtico a nívcl. fedcral.
estadual c nrunicipal que prcstem atcndimcnh de crianças/ado-
lesccntcs poiladores de necessidades cspeciais cD escola es_
pccial conr atcndifiento especializado, devendo seÍ obedeçida a

RcsoluÇào 28/2011 do TCE-PR e lN 6ll2011 " TCE-PR, aravés
da Secretaria Municipal de Educaçào, nas sondições e cro-
nogÍamâ e§tabelecidos no prescnte Edilal c seu§ anexos, eslào

SUSPENSA a pedido dâ Secrgtaria solicitante, para revisão dc
EdilâI. Edificio da Prefeilura l\,luntcipal de Quatro Barras.0J de
Outubrô dc 2014

Irirn (, d( nsNbÍ, dc l0l4
CARLOS EDUARDO TETXEIRA

Í)restd.ill( Jr ( l)L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA

EX1'RAI'o DE 1[:RM(] AotltVo

Quaío Temo Aditivo (Prorogaçâo do Pruo)
PÍoce$o LicitâtóÍio n: 4/12
túodalidade: Tonradâ de PreÇos n.'001/12
ConÍato Adminismrivo: 01212012
Dâta de AssinatuB: 22101/2012
Conhatântc: Município de Sabáudiâ
Conhatâda: So Te[a Consmtora Civil Ltda
CNPJ: 10.810.131/0001-02
OBJETO: Rcadequaçàq dc Estsadas Rurais: Esrada TOCO DE Pl-
NHO. Esmda do SIMAO, Esrada do SUSSUI-PENACCHI. EsFada
do túoinho (Trsho 0l e Trccho 02) c EstÍada do CREDITO FUN-
DIARIO, confomre conmto dc repassc sob n'. 0130205-
46/2010^4APA/CAIX,A, Prcgmma PRODESA. firmando entre o Mu-
nicipio dc Sabáudia c o MAPA/CAIXA
Vigência lnicial: 2210312012 a 30106/2012
Primeiro Temo Aditivor 10/06/2012 a 28102t2013
Scgundo Tcmo Aditjvo: 28/02/2011 a 10/09/2011
Terceiro Temro Aditivo: 30/09/2011 a 10/0912014
Quarto Temo Aditivo: 0l/10i2015 a 301A912015
Fundamenro: AÍ. 57 da Lei 8.666/9:1. Soliciraçào do Scror de Con-
vênios.
Foro: Conrarca de Arapongas, Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALIO DO LONTRA

.\\ ts() tlt t.t( | tr(.io
tRtt(;Ao PRtisuN(:lAl. r\, ri0/:01{

O Municipio de Salro do LontE. Estado do Pamná, loma
públim que fani realiar, às 09:00 homs do dia 17 de outubro de
20 14, nas dcpcndêncis da hcfcrtun Munrcrpul. srta a Rua Rro Cran.
dc do Sul,975 cnr Salro do Lonra. Paraná. Bmsrl, PRECAO PRE-
SENCIAL para aquisiçào de 100.000 liros ds óleo diesel. Critério de
Julgamento: Menor FÍeÇo PoÍ lten. A Pasts Técnica, coD o inteiÍo
tcoí do Edilal c scus respectivos nodelos, adendos e anexos, poderá
seÍ exanrinâda no endereço acima indicado â pailir do dia 03 dc
outubro de 2014, no hoÍário comercial. lnfomações adicionais, dú-
vidas e pedidos de esclarccinrcnto dcvcrào ser dirigidos à Comissão
dc Licilaçào no endfreço acima mcncionado.

Saili) iln l,)rrrrr-Í)li. .r !i. r{rtübri, d! l0l4
MAURICIO BAU

l'rclcrt,,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÀO PEDRO DO IGUAÇU

\\ tsos DF I t( tT.\(. .\( )

PRECÀO PRESENCIAL N' 69/20I.{

O Municipio dc São Pcdrc do IguaçwPR ,nfomra que estará
realiando 6 licilação modalidade PRECAO PRESENCIAL, paÍa o
RECISTRO DE PREÇOS tipo nrenor pÍeço por item. pam fome-
cimento de nrateriais e in[omátrca e elerônica em gcral. pam atcn-
dinrcnto as necessidads do Adnrinistrâtivo lúunicipal. Maiores in-
lbmaçôes poderào ser obtids junto à sede da Prcíeitum Municipal
situada a Rua NÍerôi, I2l. Cenro, CEP 85.929-000 ou pelo telefone
n' 45-1255-8000 ou pclo c{ail: depânamcnlolicitacaos-
pi(rgyahoo.conr.bn

PREC;Ã() PlttsÉNCtAL t! 70/20t.1

O \,4unrcrpro dc Sáo PLdro do lguaçu PR rnfoma quü cst.rÍi
rcâlrando a lic[a(ào [rodalrdadc PRECAO PRESEN( lAL. para o
RECISTRO DE PREÇOS tipo menor prcço por lote, pârÊ confatâção
de empresa/pcssoa juridicâ para â prestsçào de seúiços de alinha-
mento, balanceamcnlo, cantber e câsts. Maiores iníomlaçõ6 poderão
sÍ obtida junto à sede da Prefciru€ Municipâl situada â Rua Niterói.
l2l. Cenro, CEP 85.929-000 ou pelo telcfone n" 45-1255-8000 ou
pelo e-maili depanaÍlentoliciÍacaospi@yahoo.com.br

PREGÀO PRf,§E]\CI,1I,, N: 72120I4

O lllun'cipio dc São Pcdro úo lglaçl,PR inloma qus estará
rcaliando I licrlaçào n)odaLdadc PRECAO PRESENCIAL, para o
RECISTRO DE PREÇOS tipo menor preço por lole. para forne-
cinrcnto de nratcriâis clótricos e prcstâçâo dc scniços pam manu-
tcnçào da Rsde Eléftica do Muricipio c aquisiçào de poía de vidro
lempcmdo para a UPA (Unidade dc Pronlo Alendimenlo) Maiores
infomlaÇôes poderào scÍ obtida junto à sedc da Prcl'cirura Municipâl
siru.da a Rua Niterói, l2l, Cenro, CEP 85.929-000 ou pclo telefonc
n" 45-3255-8000 ou pclo e-mail: dcpanâmcntolicitacaos-
pi@yahoo.conr.br

Estc d@umento pode sq vcrifi@do ro endereço clctôniço hftp://M in gN.br/eEJtrici&dcj$nl

pelo codigo 00032014 100700201

Docunisnro assinado digitalnrente conÍbme MP n:2.200-2 de 24108/2001, quc institui d

lnfra€sfiutura de Chaves Públicas BBsileiÍa - ICP-BÍasil.
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a A CIDADE REGIOHÂL

DECRÉrO N.o7trroía
o PREFEITO MUNICIPAJ- DE NOVA SANTA 8/ÃRBARiA, no uso dô suas ElÍlbüir?óo8

legâis. rosolve: EXONERAR
Art. to- Fis êxonemds á pedkio a Srâ. MARLENE INOCENCIO vAZ SILVA, pdládffi

do liG n" 3.007.682-6 SSP/PR, CPF Íf 414.65í.21S00 do eÍgode PROFESSOR DE 1o

E 2âPAORÃO da Prêfeiturâ Municipâl daNova §8nüa Bárbarpfaraná.
An. 2É - Estâ O6crêto stB êm úgoí nesb datt, Ía/agadâ3 â§ dispo8içõe8 em

cmlrárlo. Nova Santá Báôâra,07 ds djtubÍo do 20í4.
Cl.ud.rnlr V.lóÍlo - PÍ.í.lto ilunlclpll

AV|§O OÉ LtCrrAçÃO PREGÃO PRESENCnL il' 5l/20ía - §RP
Oi)leto: Conlfatâçáo de êmprase aspeciallzads perE pÍsgtaçào d6 §êfííç0ü d€

mânutenÉo dos pontos de iluminâçâo púHica do municlpio do tlova Sânto BáôâÍ4.
Ipc: Menor pmco, por lote. Rscôurrenb dos Envolcpos: Alá à8 13:30 horas do db

23110t2011. tuiicic do Progão: &ã 2Uí0201/t, a314:m hoÍ43.
Pre@ máritrto: R148.000,00 (quatenta e oib milÉri8).
lnformeçdes Cdnplemsntacs: paderâo str oblidas em haário ds ol9odionta nt

PreíeltuÍa Municipal do Nova Santa Bárbara, sito à Rua WÊlíHo Biltencowt ds MoÍeo3
no 222. ge}o fom: (43-32664100). por EÍnaiL lidlmô@Ít3b-pÍ.9rybr ou pab rlta
ry\w.nsb plgev.lrÍ Nove Sarte Báóare' 06/10/20í4.

ZHrlr! dc AbEu Gonçrtvrr - PngoelÍo . PülrÍ|. n'0§E:l0ll

AVISO DE tICtÍAçÁO PREGÃO PRE§EHCIIAL N'52taOT'. SRP
Obieto: ContrataÇão do Sêryi@ ds lÍunulonçâo óos volctrlos da fota munidpal.
Trpo MânoÍ píego. poÍ lotê. RecgbtDento (bs Envelopes: Atá às t 3:30 hoíEs do dia

2?J I 0 I 20 1 1. lricíc do Pregão: Dia 2Zl 0f20í /1, & I 4:0O horas-
Preço mârim: Rt í86.738,00 (6nto o oilÊnte o têis mit 63tocsntos 3 fhta s dto

ser obüd6s sm horárío do âxpedionto nâ

n" 222, u pêlo Bit6

Abreu - PÍ€go.lm . Poíârlâ n'056120íí

ERRÂTÀ DO EXTRÂTO DO CONTRATO N'036J:MíiI
REF.: Pregáo Presdal 

^.' 
41 12011.

PARTES: Municldo ds Nova Sânta BâÍbara, possosJurídica d6 dlíeito puulco inteÍna,
Inscritâ no CNPJ sob o no 95.561.080/000í-60, coín B€ds aómlnlstretlve ns Rue Walfodo
Bitlencou( de MoÍaes, 222. naslê 8b rBpíBsntâdo p€lo s€u Prafuito Mr.micípâlr Sr
Claudemíí Valério, e a cmpreaa KARLA W|LCKEN, lnscrlt no CNPJ sob n'
12.637.86í0001-{2, m sêds na R Conrado Mâ&ircs, 246 CÂSA- CEP: 86.22G000,
Bairo: Cantro, As$i/PR, neste ato r€pÍosont8do pslo Sr. KARLÂWLCKEN, lnscrito m
CPF n" 684.8a3..í8S-20. RG n"3,954.51&0

OBJETO: Seryiços do BuÍst para stsírds os arcf,tos rÊalizados pala Sacetárh
Municipal C€ Assislônciâ Seial

VALOR: R$ 10.689.40, (Oez MÍ|, SoiscêrÍos o Oitontâ s Novo Rsab Ê OuaÍonla
CêFtevos).

PRAZO OE VIGÊNCIA:06 (ssi§)msoscontdosdsdstâ da a$inãhrra domsno.
SECRETARIÂ: SecÍêtârla dêAsslstêtria Saial
REcURSO§: S6cretaÍiã d6Assistêncb Sodâl
OATA DE ASSINÂTURA CONTRATO: OZIqzo,I /T.

ONOE SE LÊ: DATA OE ASSINAÍURACONÍRATO: 02,l0/201/t.
LEIA-SE: DATAOEASSINATURACONTRATO: 03/í0120írt.

EXTRATO DA ATÂ DE REGISTRO DE PREÇO N.' 059201't - PtrNSB
REFERENTE AO PREGÀO ELETRÔNICO N' zENOí' - PXN§B

OBJETO - Aquisição d6 squipâÍnêntos de inbmálica, matsiais pemMtgs e
outíos, parâ mânutânçáo dãs SêcÍeteÍb6 Munidpeb. VALIOADE DAATA: De 03/07/20í4
ào2to1t2015.
. DETENTORAOAATA:AVACOMERCIOE REPRESENÍACOES LTDA- ME

CNPJ sob n'. 11.731.584/0@1-91
Rua Gov. Parigot ds Sdza, 74 Sâlâ 02 - CEP: 846ôGO00 - Balro: Mlâ Op€râds,

Ganêrâr carneirc/pR. ESPECTFTCAÇÃODOOEJETO E PREÇOS REGrSÍRADOS

Prefeitura Municipal de Nova

Edii

ETÍRAÍO OA AÍA DE R
RCFEREXTE A{' PRÊ

OBJETO - Áerralçào d..quisEu
lHdd!çào da Ssúiir. frrí{dpab.

VÁLIOADE DAATA: O. 03rD7/20la â ü
OETETÍIOFÂ OAAÍA C l( YOKOTÀ I'(
Ru. AUoír Beí€. lO85 - CEP: 8506S
E§FÊOTEÁçÃO DO OBJÉÍO E PRÊÇ
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PREFEITURA MUNICIPAL 057

DATA:07|1UZAíÉ

NOVA SANTANÁNBARA
DE: SETOR DE r-lClrnçÕEs E CONTRATOS

PARA: JOÃO ANTÕNIO BORTOTTI - SECRETARIO DE OBRAS, DO TRABALHO
E GERAÇÃO OC EMPREGOS

ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAçÃO

Sr. Secretário,

Venho por meio desta informar a data de abertura da próxima licitação
relacionada com a Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

lnformo que Vossa Senhoria ou um funcionário nomeado para tal deverá
comparecer na data e horário abaixo especificado, momento em que será feíta a abertura
das propostas de preço e documento de habilitação.

O não comparecimento é de responsabilidade de cada secretiário (a).

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a
oportunidade para apresentar minhas cordiais saudaçôes.

Atenciosamente,

M
Setor de

Recebido por: il,L" Data

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, A $.3266.8100, El - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara,Paraná-E-E-mail-licitacao@nsb.Br.gov.br-Site-www.nsb.pr.gov.br

MODALIDADE N" DATA OtsJETO
Pregão Presencial

n" 5212014
Dia22110/2014, às

14:00 horas, na
Prefeitura Municipal

Contratação de serviços de manutenção dos
veículos da frota municipal.
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

CoNTRATO DE CONSTITUtçÃO DE: SOCTEDADE EMPRESARTA

l.MARCOS PAULO REZENDE, brasileiro, natural de São Jerônimo da Serrar-tPR,
casada sob o regime de Separação de Bens, nascido em24 de Fevereiro de,1972,
do comercio, cÉF no 782,o4a.qqg-12., RG no, 5.696 .475-4, ssP/PR, emitiÇo:em
Curitiba -PR., Com base na Lei no 9.503, de 23 9.97), Residente e domiciti(f(g a
Rua Zacarias Lemes Gonçalves n0. 299, fundos, Centro, em Nova Santa Bá'rbal'ra -

PR CEP 86 250-000;

2.SUELl SOLANGE NOMURA REZENDE, brasileira, natural de Santa Mariana -
PR, Casada sob o regime de Separação de bens, nascido em 09 de Outubro de
'1980, do comercio, CPF no.019.319.929-75, e portadora da RG no.6.516.875-8,
SSP-PR, emitida em Curitiba - PR Residente e domiciliado a Rua Zacarias Lemes
Gonçalves no. 299, fundos, Centro, em Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000;
., (art.997, l, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
Clausulas,

1u A sociedade girará sob o nome empresarial MARCOS PAULO REZENDE &
CIA LTDA e terá sede e domicílio na Rua Antonio Ferreira no.2B7, Sala A, Centro,
Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000:

. (art. 997, ll, CC/2002)

2u O capital social ser R$ 50.000.00 (Cinqüenta mil reais) (dividido em..Sb,0OO
(Cinqüenta mil). Qr-rotas de valor nominal R$ 1,00 (hum) real, cada , integralizada,
neste ato em moeda corrente do País, pelos socios):
Marcos Paulo Rezende No de quotas 40.000. R$ 40 000,00
Sueli Solange Nomura Rezende n0 de quotas 10.000 R$ 10.'000,00
(art. 997, lll, CC/2002) (art. 1.055, CCl2002)

3a O objeto será, Comercio varejista de Peças e Assessorios P.ara Veíoulos
Automotores. .

4 -A sociedade iniciará suas atividades em 015 de Outubro de 2010. E seu prazo
de duração é indeterminado. (art. 997, ll, CC/2002)

5a As quotas são indivisÍveis e náo poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçoes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (ant,
1.056, art. 1,057, CC/2002)

6a A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem soliclariamente' pela integralização do capital social (art. 1.052,
cc/2002)
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

coNTRATO DE CONSTITUtçAO DE SOCTEDADE EMPRESARTA

Fls. 02

7a A administração da sociedade caberá, MARCOS PAULO REZENDE. com os
poderes e atribuiçÕes de administrador autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio.
(artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Ba Ao termino da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboraçáo do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
aos socios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.
1.065, CC/2002)

9a Nos quatro meses seguintes ao término do exercÍcio' social, os socio§
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o c.aso. (arts.
1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tenrpo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

11 Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a tÍtulo de
"pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes.

t2 Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará sua atividade
com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistrndo
interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada'ém balanço especialmente levantado., 
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA

CONTRATO SOCIAL
CONTRATO DE CONSTITUIçAO DE SOCIEDADE EMPRESART

Fls 03

Parágrafo unico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu socio. (art. 1.02g e art. 1.091, cc/2002)

13 Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estâo impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçào,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistéma
íinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fe pública, ou a propriedade. (art. 1.011, s lo,CCtZOO2)

14 Fica eleito o foro da comarca de são Jerônimo da serra - pR
cumprirnento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias

Nova Santa Bárbara - PR, 1S de Outubro de 2010.
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA - ME
cNPJ 10.7 54.418i 0001-48

PRIMEIRA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL

I l:

1 MARCOS PAULU iiEZEhl DE, ural,,ici;(r, iritiLr i;,il tit: U,lo .l .:i\,{ii j'ii r.1,i .,r'Írrl lii
Oasaclo errr Ílcgirr)e de Separaçáo cic Llcrr:; nascrrjo enr 114 de l:evcrt:rrl ilr:19/11 i1(r

t:c.,rrercio, Cl)F 7U2.048.449 72 e tlG 5 096 475-4 SSl']/l)lt cnritida cin ilt,rilrt.rit -- Í'i'l
Corn lrase na Lei no. !) 503, de 23 9.97). Í:iesrclerrte e dorrriciliacio a llirit 1't,::lriil ii.rtr', s

Gonçal'res no 299 Funcios, Cerrtro l\ova Santr'r []arbrrr';r irÍ-l Ct:P il{i:li-i. í).'

2. SUELI SOLANGE NOMURA REZENDE, brasrleira, natrrrirl ilrr Íiairllr i..,, i)íri i)i:
,)tisa:(iLi crtl licgittie du Sc;iatitçao cic iiuns, t,i-t iicidJ tiill O9,lc i-,.r1,.1L,.;.r..; li)ii0 r{l
(.'()rlt(.'r-:io CI)i: l" 0'1S 310 029'lir, e flO tro. 6 5iô ÍJ75 I SSI)/i)Í1. r.:tr,ii,li r;rit OLttitri;l:
,'t i-l ottl i"",:t,;r,J tt..t [.-ei t]", 9,503, rje 2lj U [., L') i:,i-::;ir-jünit: tr iit;iir;r;ii ir(],, r ,,, , ,l,.il , r '

.i:t,u:i --:,)lli;alvuS Ito. 2!9 FrttltlJ:;, r--'rttt,. il,.'..i .'i,,,tti:r .;,r:..,r :

i;ri..9,r7, i, CC/2002). :)ur:ic.rs Çorltljoncrrtrr:; ,.ii'r l',.,.jiL,:.r.idc ,.l ,rr; ljitál .jo.. ,, . , r i;'i ir,. ,(' .,

MAIICOS PAULO I1ÉZEIJDE & CIA Lltl/r - 1,4[- ci,rt',t st)(it: ir ilu;i Arri.,ir r)i , r ')!r,i r ''.'::
Slla l\ Centro Nlova Si,lnta ljjarirarrr - I)i:i Í.,1:P i16 250 t)(10 iiirt. 997' ll (:i),llili)h't (1,: '

,)ontrí:lto sociâl ltrcl uivltiiit nít n] tl1 ,i tirrl:r ()í)rtrilri:ilI r,i r; l l;Lii':l.r ) , ' 
j r',,i'r il :l ri)

.i'l 200!l0.i, ltJll 1rôr Ccsl:itciro cnr s;essrLo rie 2ll lill2i.t10 Í'Írsoi,"/(-' liur :i':i,.r lt:;irriil,ir'rr

i;i irtrsulas s;erl uintcs :
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA ME
CNPJ 12799 799 0001 07

TERCE]RA ALTERAÇAO DE CON'TRATO SOCIAL

F:ls 01

1 MARCOS PAULO REZENDE, brasileiro, nartural <ie São Jerôrtint<.r da Sêrra - PR
casado em regíme de selrarraçâo cle i.rens, nascrdo em 24 de íevereiro c1e 1972, do
comercio, CPF 782 048 449 7?., e RG 5 696 475 4 SSP/PR, emitida ern Curitiba -- PR
Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). tlesidente e dorniciliado a Rua Zacarias Lemes
Gonçalves 299 fundos, centro, Nova Santa Barbara Pr. CEP'86250000.

2 SUELI SOLANGE NOMURA REZENDE brasileira, natural de Santa Mariana Pr,

casada em regime de separação de bens, nascido em 09 de outubro de 1980, do
conrercio, CPF no.019 319 929 75, e RG no. 6 5'16 875 B SSP/PR, ernitido ern Curitiba -
Pr', Com base na Lei rru 9.503, dc 23.9 97), tlesiclente e dorniciliado a Rua Z-acarias
[-entes Gorrç:rlves 299 fundos cerrtrr: Nova Santa L]arirara Pr. Cep 86250000 art.997, l,

ÇC/2002) Socios cornponentes da sociedade clue gira sob cr denorlirração de MARCOS
PAULO REZENDE & CIA LTDA ME - corn sede a AV $/altcr Guinrarâes cia Costa 121

centro.Nova Santa Barbara Pr. Cep 86250000, (art.997, ll, CC/2002). Com contrato social
arquivado na Ínm Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.u 41206904103, pôr
despacho em sessão de 2511012010 ,e prirneira alteração de contrato social arquivado na

Juntir Corricrcial do Estado rio ['araná sol.r no'2011$'321 170 por clespacl)o (jln seissiio t]c'

09111 '2Of i e terc;cira alteraçào cie c;r-rntratc: social ;.rrtlurvaiclo rtri Jurtta Corterr.:i;tl do [-stiitir.,
cle, I)ararna :loiJ no 201'204497{31 por dcspaclru errr scss;áo de 02102i20'i2, rc,;olve 1rôr tlslir
insilurrreirto 1-;irrticular clc alteraçlo de contrato social, m<.ldificar o seu contt'ato sociai cjt:

acortlo coÍr as clausulas seguintes:

CLAUSUTA PfflMElRA: Fica alterado o objeto dar enrpresLr para Conrercio varelista cje

[)cÇàs, assessorios Í)ara veículos autornotores e transporte rodoviário de cargas.
irrtcrcstrrir.r rl, irrten r rurriciltirl e ir rtcrnacional.

OL-ÂU$Lil-,r\ SEGtINDz:i: pcÍ'n'iBn{:ccrn irralicr;:clas;rs cii:rrriris clausr"tlas que rttir"l coiictircrrr
0,-rnr l.rs tiisl.rosiçÓes clo 1lresertte instrunterrto

I: por estarerrr assin') justos e corrtratados arssinanr o pres€.nte irtstruntcnto ern 03 vias.

Novil Santa [Jarbara Pr , 23 cle fevc.reiro de 2013
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