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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABÀLHISTAS

Nome:
CNPJ:
Cert.idão
Expedição

oo: 55056853 /ZOts
2014,

27/orlzors-

V. BARBOSA - AUTO CENTER LTDA
04 . s1 I .620 / 0001 -78

EPP (MATRIZ E F]LIAIS)

às C7 :31:2A
180 (cento e oitenta) dias, contados da dataValidad

de sua

Certifica-se gue V. BÀRBOSA - ÀUTO CENTER LTDÀ. - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o no 04.518.620/OOO1-78, NÃo coNsTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as.
Certidão emiLida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 1,2.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administ.rativa no 1-470/2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2017.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabitidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daca da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certi.dão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certi-dão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Tnternet (http : / /www. tst .jus. br) .

Certidão emitida gratui-tamente.

TNFORMÀçÃO TUpORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória Lransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent.e aos
recolhimentos previ-denc iários, a honorários, a cusLas, a

emolumentos ou a recol-himenLos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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V BARBOSA-AUTO CENTER LTDA
AV. BELMTRO LOURENÇO DE GOUVETA 918 - VtLA TNDUSTRTAL

CEP., 86.240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR FONE/FAX: (a3) 32651467
E-MAI L: vand inhomaxicar@hotmail.com N I RE : 4 1 204595294, em 221Q612001

CNPJ/MF: 04.518.62010001-78, CAD/ICMS: 902.39168-16, lnsc. lVlunicipal. 7529705
BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 2573-9, CONTA CORRENTE: I 1.696-3

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIALNo 5212014 - Processo Administrativo No 71i20'14
PREFEITURA IVIUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA _ ESTADO DO PARANA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Contratação de serviços de manutenção dos veÍculos da
frota municipal, conforme especrfrcado no ANEXO l, que integra o Edital que rege o processo licitatorio.

DECLARAÇÃO (ART. 70, tNC. XXXilI DA CF)

A Empresa V. BARBOSA * AUTO CENTER LTDA - EPP, empresa privada, COÍVI
SEDE NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA AIVIOREIRA . PR, SitO A AVENIDA
BELMIRO LOURENÇO DE GOUVEIA, 918 - BAIRRO INDUSTRIAL, CEP: 86.24-000,
FONE/FAX: (a3) 3265 1467 e-rnail: vandinhomaxicar@hotmail com, devidamente inscrita
no CNPJ/MF n: 04518 620/0001-78, CADiICN/S 902 39168-16, lnscrição lVlunicipal:
7529705, Alvará de Funcionamento tVlunicipal no 31 112001, NIRE: 41204595294, neste
ato representada por seu SOCIO ADIVINISTRADOR, o Sr, VANDERLEI JOSE
BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de SÃO
SEBASTIÃO DA AIVIOREIRA _ PR, SitO A RUA JOSE DOS SANTOS, 161 _ JARDIIVI BOA
VISTA, CEP.: 86.240-000, FONE/FAX: (a3) 3265 1467, e-mail:
vandinhomaxicar@hotmail.com, portador da Cedula de ldentidade RG no: 6.843.367-3
SSP/PR emitida em: 08/06/1993 e dr: CPF/lVlF n o: 019 695 559-98;

DECLARA,para fins do disposto no inciso V, do art.27 da Lei Federal n o 8.666, de
21 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: não emprega menor, a partir de quatorze
anos, nem na condição de aprendiz.

NOVA SANTA BARBARA _ PR, 22 DE OUTUBRO DE 2014 Carimbo do CNPJ/|\4F

WWW@ruffi(ffi
&xxw.ffi { çY.ff:*trxâmm**

E.s tB.6zar{no I-73V BARBOSA*AU
VANDERLEI JOSE

R LTDA
_ SOCIO ADIVII N ISTRADOR

CPF/IVIF: 019 695 559-98
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V BARBOSA-AUTO CENTER LTDA

AV. BELMTRO LOURENÇO DE GOUVETA, 918 - VtLA TNDUSTRTAL
cEP.: 86.240-000 SÂO SreRSrtÃO OR AMORETRA - PR FONE/FAX: (a3) 32651467

E-MAIL. vandinhomaxicar@hotmail.com NIRE 41 204595294, em 2210612001
CNPJ/MF: 04 518.620/0001-78, CAD/lClVlS. 902 39168-16 lnsc. Municipal: 7529705

BANCO DO BRASIL, AGENCIA; 2573-9 CONTA CORRENTE: 11 696-3

RerenÊnclA: PREGAO PRESENCIAL No 5212014 - Processo Administrativo No 7112014
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - ESTADO DO PARANA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Contrataçâo de serviços de manutenção dos veículos da
frota municipal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital que rege o processo licitatório.

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

A Empresa V. BARBOSA - AUTO CENTER LTDA - EPP, empresa privada, COM

SEDE NA CIDADE DE SÃO' SEBASTIÃO DA AIVIOREIRA - PR, SitO A AVENIDA

BELMIRO LOURENÇO DE GOUVEIA, 918 - BAIRRO INDUSTRIAL, CEP.: 86.24-000,

FONE/FAX: (43) 3265 1467, e-mail: vandinhomaxicar@hotmail.com, devidamente inscrita

no CNPJ/MF n.: 04.518.620/0001-78, CADiICIVIS: 902.39168-16, lnscrição Municipal:

7529705, Alvará de Funcionamento lVlunicipal no 31112001, NIRE. 41204595294, neste

ato representada por seu SOCIO ADIVIINISTRADOR, o Sr. VANDERLEI JOSE

BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de SÃO

SEBASTIÃO DAAMOREIRA_ PR, SitO A RUA JOSE DOS SANTOS, 161 -JARDIM BOA

VISTA, CEP . 86.240-000, FONE/FAX: (43) 3265 1467, e-mail:

vandinhomaxicar@hotmail.com, portador da Cédula de ldentidade RG no: 6.843.367-3

SSP/PR emitida em. 08/06/1993 e do CPF/[VIF n.o: 019,695.559-98;

DECLARA, sob pena da lei, que na qualidade de proponente do procedimento

licitatorio, sob a modalidade e numeração supracitadas, instaurado pelo Município de

Nova Santa Bárbara, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o poder

público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

NOVA SANTA BARBARA- PR, 22DE OUTUBRO DE2A14 Carimbo do CNPJ/MF

V. BARBOSA _ NTER LTDA
VANDERLEI BOSA - SOCIO ADMINISTRADOR

ffi.sr 8.620/000r-#
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A Empresa V. BARBOSA - AUTO CENTER LTDA - EPP, empresa privada, COM

SEDE NA CIDADE DE SNO STERSTIÃO DA AIVIOREIRA - PR, SitO A AVENIDA

BELMIRO LOURENÇO DE GOUVEIA, 918 - BAIRRO INDUSTRIAL, CEP.: 86.24-000,

FONE/FAX: (a3) 3265 1467, e-mail: vandinhomaxicar@hotmail.com, devidamente inscrita

no CNPJ/MF n.: 04.518.620/000'1-78, CAD/ICtVlS: 902.39168-16, lnscrição Municipal:

7529705, Alvará de Funcionamento Municipal no 31 112001, NIRE: 41204595294, neste

ato representada por seLr SOCIO ADIVINISTRADOR, o Sr. VANDERLEI JOSE

BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de SÃO

SEBASTIÃO DA AMOREIRA _ PR, SitO A RUA JOSE DOS SANTOS, 161 _ JARDIM BOA

VISTA, CEP.'. 86.240-000, FONE/FAX: (43) 3265 1467 , e-mail:

vandinhomaxicar@hotmail com, portador da Cédula de ldentidade RG no: 6 843.367-3

SSPiPR emitida em: 08/06/1993 e do CPF/MF n o 019 695 559-98;

DECLARA, na qualidade de PROPONENTE da Licitaçâo instaurada pela Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade PREGAO PRESENCIAL com

numeração supracitada, sob as penas legais, que não ocorreu fato superveniente

impeditivo de habilitar-se para a presente licitação.

NOVASANTABARBARA- PR, 22DE OUTUBRO DE.2014 Carimbo do CNPJ/MF

V. BARBOSA _ A TER LTDA
VANDERLEI JOSE - SOCIO ADIVINISTRADOR

R CPF/MF: 019 695 559-98
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V BARBOSA_AUTO CENTER LTDA
AV. BELMTRO LOURENÇO DE GOUVETA, 918 - VtLA TNDUSTRTAL

cEp.. 86.240-000 sÂo sransrtÃo on AMoREIRA - pR FoNE/FAX: (a3) 3265 i467
E-MAIL: vandinhomaxicar@hotmail.com NIRE 4 1 204595294, em 2210612001

CNPJ/MF: 04.518.62010001-78, CAD/ICMS. 902.39168-16, Insc. Municipal, 7529705
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2573-9, CONTA CORRENTE: 1'1.696-3

RereRÊuctA: PREGAO PRESENCIAL N', 5212014 - Processo Administrativo No 71t2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - ESTADO DO PARANA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual Contrataçáo de serviços de manutençáo dos veÍculos da
frota municipal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital que rege o processo licitatorio.

DECLARAÇÃO DE FATOS TMPEDTTTVOS
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4530-7/05 -

4732-6t00 -

4789-0/99 -
Atividade(s) Econômica(s)

Secundária(s) do Estabelecimento 4541-2l05 .

4744-0t01 -

5229-0102 -

Gomprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

situação ntra f[§f;os],Ti]r=t 
NACIoNAL / SIMPLES NACIoNAL - PRAzo NAo APLICAVEL,

Natureza Juridica 206-2 - SOC|EDeof eUpReSÂRlA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
Estabelecrnrento VEICULOS AUTOMOTORES

i lnscrição CNPJ I lnício das Atividades

04.518.620/0001-78 08/2001

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS.DE-AR

COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA
MOTOCICLETAS E MOTONETAS

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

Quadro Societário

Tipo

CPF

CPF

CPF

lnscrição

029.1 69.099-82

744.699.599-87

0í 9.695.559-98

Nome Completo / Nome Empresarial

VALDINEI APARECIDO BARBOSA

MILTON TRINDADE BARBOSA

VANDERLEI JOSE BARBOSA

Qualificação

SOCIO.ADMINISTRADOR

SOCIO.ADMINISTRADOR

SOCIO.ADMINISTRADOR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

cAD/ICMS No 90239168-16

Emitido Eletronicamente via Internet
lOlLol 2OL4 6:43:00

Dados transmltidos de forma segura
-Iecnologra 

CELEPAR

Este clcAD tem validade ate 09/1112014.

Os dados cadastrais deste estabelecinlento poderão ser conÍirmados via
lnternet www.fazenda.pr,qov.br

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimenlo

Municipio de lnstalaÇão

V BARBOSA. AUTO CENTER LTDA . EPP

MAXICAR AUTO CENTER

AV BELMIRO LOURENCO GOUVEIA, 918 .INDUSTRIAL - CEP 86240.000
FONE: (43) 3265-í467 - FAX: (43) 3265-1467

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR, DESDE 08/2001

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação

https//www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_C lFSl '1 D. asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=902391681 6&eUser= WABBYN
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÂO SEB. DA AMOREIRA

E§YAtsO DO PARANÁ
ilua Papa João {XI[. 1.086 . {lep 86.2.10.000.Íone/$ar 3265-lZ66.E.mail:

pussiúanor:eirupr.gu-hr

[NPJ: í6.290.ó59/000i-9 I

cERTrpÃo NEçATTVA pE DEBTTOS 369/2014

revendo ", ",o*lil':li:.;l':; u-- Tffi:'."ffixll;, :;:
encontramos débitos em nome de V. BARBCSA - AUTC CENTER LTDA. -

ME, referente CNPJ: 04.5 i 8.620/0001-78.

Sendo a expressão da verdade firmo o presente.

Edificio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da

Amoreira, 10 de outubro de 2014,

Deplo de Cdd. Trib. e Lançad.or

de São Sebastião da Amoreina - Estado do Faraná
1086 - CUP 86.240-000 - Fone/fsx. n" (43) 3265-12-ó6

t

1

l

i
1 úf,<a-

Prefeitura Municipai
Rua Papa Jolo XXIII, n"

Cühl
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PREFEITURA MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANÁ

,4T,4 DE REUNüO DE R"ECEBIMET,{TO E ABERTARÁ DOS EI{VET,OPES N' tr E N" 2

REF EDtrT,AL DE PR.EG,IO PR.ESENCIAL N'052/2014 - PMNSB

Aos22 (vinte e dois) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e quatorze (2014), às 14:00
horas, no prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Barbara, sito à Rua Zacarias Lemes

Gonçalves, n" 436, centro, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr. Zacarias de Abreu
Gonçalves, RG no 2.254.409-8 SSP/PR., e os Ínembros da equipe de apoio, Srta. Maria José

Rezende, RG no 9.170.114-4 SSP/PR, Sra. Rosa Lumie Tashima Bignardi, RG no 030.272.149-

50631 .554.439-87 SSP/PR, designados pela Portaria n" A56D011, para proceder o julgarnento dos

envelopes no 1 e no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão
Fresencial n" A52D0l4 - Contratação de serviços de manutenção dos veículos da frota municipal.
Aberta a sessão o Sr. pregoeiro informou que credenciou-se para o certame as seguintes empresas:

Y. BARBOSA, - AUTO CENTER LTDA, CNPJ n' 04.518.620/0001-78 e MARCOS PAULO
REZENDE & CIA LTDA -ME, CNPJ 12.799.799/0001/07. Até a data e horario para

encerramento do envio das propostas, foi recebido propostas das empresas mencionadas, razão pela

qual o pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi
dada oportunidade a empresa de apresentar seus lances. Diante dos valores apresentados o

pregoeiro declarou como vencedora nos lotes, 1,5,6,8, 10, ll,12,13, a empresa V. BARBOSA
- AUTO CENTER LTDA, CNPJ no 04.518.620/0001-78 e nos lotes 7 e 15 a empresa MARCOS
PAULO REZENDE & CIA LTDA -ME, CNPJ 12.799.79910001107, credenciadas, conforme

edital, tendo em vista que as mesrnas apresentaram preço compatível com o máximo estipulado no

edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos docurnentos das empresas vencedoras do certame e

observou-se que as mesmas atenderam aos requisitos editalícios, sendo, portanto declaradas

habilitadas. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o pÍazo de trO (dez) minutos para a manifestação

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

recurso o Pregoeiro ADJUDIC.d às empresas os objetos licitado. O processo será encarniúado à

Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi
encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada

por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Zacarias de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(Orx43) 3266-1222 C.N.P.J. 95.561.080/0001'ó0

E-mail: !ig!!@@.ngb,.trrgoL!-t Nova Santa Bárbara - Paraná

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

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

habilitação, em atendimento ao edital de Pregão Presencial
n" 05212014 - (PMNSB) - Contratação de serviços de

manutenção dos veículos da frota municipal.





PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
I35

Equipe de apoio

Rosa Lumie T

Marcos Paulo

v

Paulo trtezende

Cia Ltda-Me

V
Barbosa
Center Ltda

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0ru43\ 3266-1222 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: ,[gi!açê9-@!.pI.@.bl Nova Santa Bárbara - Paraná
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tteÍn Produto/Sfllço t,N, Quiltidade §tatug 1úü@ Preço Unltário Proço Total Sd

14.8@,@ *

6a(bcdtsstode mdú, cãÍtio, drôção tiúáilica, bdÍts iridora hÍtina, fêic, s6p6Í§&, drtÍeeffi, toc€ dê€sceãnqlc e regd4ss sn canirtúês ccín Índa â di6d. Cmiúõ6 toco
dsJ Trrck Gãítia ds 3 (fês) rnesês
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(tÍês) ÍÍEes

l.otê OlS - L.ote 0Í§ :3.32(!txt

@1 6331 Màodêobra- Saüçosdêcãnbagsndêdcr-do

slffi

5O4,m Hautitado

Lüte 006 - L,Dt.) M5

Lots 010 - Lore 010

m1 $29 Serüçcdsrn&deobÍapaabalmsH{oê

wícúGlffi

Lotcol'1 - LDtà01í

m1 6ir28 StrüçosdemâoêobÍapaabalírêaHiodê

Eículc pesadoo

m1 38a8 S€rüçademãodeobrâpüacdlsstodáric HR
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Lsts ü!3 - L')t', 0Í3
(11 3841 Serúçcêmto&Obrapíacssútosláíic

os paÍa€ícrlG Pês#Canirfróee, Ônihs, M4ünas stráqes. Gãiltiade3(kés) m6es

^@1
4S95 SsüçGdomáo&otÍaMcâÍcs-çicdopa HR 1e,m H*rlitado 6í.m 1í.7@,@ *

GrÍúiade3(úês) Ínêsês

l.ote0i$-t.otsíJ06 g.ftXll,

m1 4999 SsüçcdemâodêokaMeânica-\eículool HR 2m,m Habitilado 4,5.tI) 9.0@,m *

fficqEeítodê mclq, cãltiq dreçb hiúájica, Írdcs, s6p€íEáo,fiüÍeqffi, tÍe ê6cearHrúc e Íeguleffi pdaG Eícrl6 lffi m mda a g6diE sdãd , íl*(BicdrtstiEl) m
\êículos & Fassêio, l€íntis, s FÍckups. Gu antia de 3 (três) m6es

t.or§ {10,1}. L.or6 0«l iâ1?0,(I1

m1 6327 SqúçcdsmbdeobíapdaalirfraHrtodev Ul.l 504,m H*ititado 3J.0) 15.120,m *

eÍcul6 l€E

UN A,@

1.m,m H*ilitado

H*rlitado

ú,m 6.048,m *

70.0) 2.940,m *

âJ.m 12.5m,00 *

12.4m,00 *

Lore 013 - Lots 011 :?.!í1i.lI)

250,m H*Ítitado

200,@ H*ititado

VALOR TOTÀL: 127.&4,@

Emitiô poÍ: MARIA JOSE ReZ ENDE , m \ssáo: 55@ p aJfifAMfr'11:45
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Clasificação por lote/itens deserto

Pregão 5212014
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Produto Status

Em m1 : 633í! M áo do obÍa - Sorv lços de caínbâgsn pra vdculos p€sdos DESERTO

hm m1: 4997 Sonrlços do mb do obrâ irocânicâ -mâquin8 p6da3 com rctoÍ a di6d DESERTO

kffi r m1 : {§08 Sãv lços d6 mão do obÍa M eârlca - TÍÍoÍ 4x2 e 4)(4 com motor a disol D ESERTO

Item 001: {Xt26 SaÍvlçps de mão do obÍa púa slinhilndrto da vôÍculos posdoa O ESERTO

Itffi @1: 37(B S$viços do mão do Ohra parâ funil{ia, plnturao solda DESERTO

Qtdê. itffi d€sütG : m5

Emitiô po': MP,RIAJOSE REZENDE, mtes&: 5@p D110fn1415:51:49
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MunicÍpio dê llova §ânta Birbara p.iÉ

Prêgào Plêsencisl íUAní4

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIçOS
CI{PJ: 12.79e.799,0001-07 Fo,n.c.dor : lvhrcoâ Eulo RêrâÉ.. CIA LTI)A Em.ll: âpêanlabaôara@hotnEil.com

Btd.r.ço: Av. \'!blter Güí!l!.3 dâ C..tâ t21 CoÍÉrcio - Cênlro - ilovâ Sânlâ Bárbâr6./FR - CEP8625em0 T.l.íor.: 4Ít 32661141 Fâx: Cêlülâr:
lnrcífro Erl.duí: 90541m-6 cont dor: G.Eim Tel.íon. contÍor:4t13266 17€
Representante: ÍVbrcos kulo Rezende CPF: 782.048.449-72

EhdêÍeço repÍesentante: Av lnterventor N/bnoel Ribas 175 casa - Centro - lrlova Santa Bárbara/PR- CEP86250-000

E-mall representantê:
Banco: 237 - BRADESCO Agêncla: 6101-8 - ÍVbrcos hulo Rezende e CA LTD - l,lova

RG: 56964754

Conta:55í438-0

TeleÍone representante:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrdo como mlcÍoempÍesa ou empÍesa de pequeno porte (para obter os beneílclos da lel complementar no í2312006).

PREço TOTÀL Do LOTE: 0,(

PREçO TOTA OO LOTE: 0,(

PREÇO TOTA OO LOTE: O,(

PREçO TOTA DO LOTE: 0,(

PREÇO TOTA Do LOTE: 0,C

PREÇO TOTÂL DO LOTE: 0,C

Prcço íVüximo ÍVhrca Píeço Unltário PÍeço Tot:No ltem DêscÍlçáo do PÍoduto / s.ívlço Qtde. unid

001 ServiÇoô de máo de obra Mecânica - VeÍculos Pesaós
conserto de motor, cambio, direçao hidráulica, bomba inietora, turbina, f reios, suspensâo,

embreagens, troca de escapamentos e regulagens em caminhÕes com motor a diesel.
Caminhôes toco e,/ou Truck. Garantia de 3 (trê§) meses

No ltem Descrição do Produto / SêÍviço

200,00 HR

Qtde. uhid

75,00

Prcço lVáximo ÍVhrca

74,0A

PREÇO TOÍÂL OO LOIE

PREÇO TOTAL DO LOIE

PREçO TOTÂL DO LOIE

PREçO TOTÀL OO LOTE

PREÇO TOTAL DO LOIE

PREçO TOTÂL OO LOTE

PREçO TOTÂL OO LO1E

PREÇO TOTÂL DO LOTE

Prêço UnitáÍio

14.800,0

0,c

0'c

0'c

0'(

0,t

0c

0,c

14 800,C

Lor.: 015 Lore 015

'eço TotiPr

GPropGta - Vqsâo l.'1.3.1

74,00

»11Om1415:É1

00í Serviços de mâo obra Mecânica - Veiculos Pesados

conserto de motor, cambio, direção hidráulica, bomba injetora, turbina, f reios,moleios,
embreagens, troca de escapamentos e regulagens em ônibug e micro-ônibus com motor a
diesel. Garantia de 3 (três) meses

13.320,C

l'-.^

6

)

180,00 HR 75,m
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Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 5212014

pRoPosTA DE FORNECTMENTO DE PRODUÍOS / SERV|çOS

CÍ'PJ: 12.799.7S,0001-07 Forn.c.dor : i/hrcos Êulo Rêzênd.6 CA LTDA Em.ll: ap6ánlabaÍbara@hotnEl.com

6d.rêço: Av.l/valt€r GuiÍEráês da Coârâ 121 CorÉrcb - Cênlro - fJovâ Sanh BáúâE/FR - CEP86G000 T.l.íon.: /K132661141 F.Í cêEtár:
ln.crlçáo E t.dud: 9É1r 50906 Contrdor: Gêrcino Íê|.!onê conl.do.: 4ll 3268 174:l

)
P{gina:

kpresentante: [\lbrcos kulo Rezende CPF: 782.048.449-72

Btdereço representante: Av lnterventor ÍVbnoel Ribas 175 casa - Centro - l.,lova Santa Bárbara/PR- CEP86250-000

E-mall representante:
Banco: 237 - BRADESCO Agêncla: 6101-8 - Í\rbrcos ãulo Rezende e CIA LTD- lücva

RG: 56964754

Conta:55'1438-0

TeleÍone Íepresentante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (paÍa obtêÍ os beneflclos da lei complementaÍ no 123/20061.

ÍVlarcos Faulo Rezende e CtA LTDA
CNPJ:'1 2. 799.799/0001 -07

PREçO TOTÂL DO LOTE : í3.3á,0

TOTA OAPROPOSTÂ: n.ln,A

6Propo6ta - Vssão 1.1.3.'l »111rn1415:b1
l-a
'J.)(o





140

REFEITURA MUNICIPAL
t

ruffiWA SAruTÂ ffiAffiffi&RA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LTCTTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 05212014

A Connissâo Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova

Santa E!árbara, Estado do Paraná, cornunica que no dia 22 de outubno de 2014, às 14

horas, no prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa

de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública,

realizou-se o julgamento das propostas e abertura da documentação apresentada na

licitação na modalidade Pregão Presencial no 05212014, que tem por objeto o registro

de preço para eventual contratação de serviços de rnanutenção dos veículos da frota

municipal. Credenciaram-se para o certame A2 (duas) empresas, sendo elas: V.

B^{RBOSA - AUTO CENTER LTDA., CNPJ no 04.518.620/0001-78 e MARCOS PAULO

REZENDE & CIA LTDA -ME, CNPJ 12.799.799/0001/07. Apos análise dos envelopes

contendo as propostas de preço, onde foi dada oportunidade as empresas de

apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o pregoeiro declarou como

vencedora nos lotes 1,5,6,8, 10, ll,12,13, a empresa V. B,A'RBOSA - AUTO CENTER

LTDA, CNPJ no 04.518.620/0001-78 e nos lotes 7, 15 a empresa MARCOS PAULO

REZENDE & CIA LTDA -ME, CI{PJ 12.799.799/0001/07, habilitadas, conforme ata

anexa.

Resolve-se encaminhar à Assessoria Jurídica para obter o parecer, e

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

Nova Santa Bárbara, 2211012014.

Setor de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 'n $.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov'br - www.nsb.pr.gov.br

de
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pREFETTURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁneenn

Av. walter Guimarães da costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - cNpJ N.o 95.s61.080/ooo1-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Oigem: Depto. Jurídico

Destino : Prefeito Municipal.

PARDCDR JTTRÍDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurtdico datado de 22 de oufiibro de 2.014, uisando emissdo de

parecer sob os aspectos de legalidade do processo de licitaçao Pregdo Presencial

n" 052/2014 que tem por objeto o registro de preços para. a Contrataçã.o de

seruiços de manutençõ"o dos ueíqios dafrota municipa\ conforme solicitaçdo da

mesma, passo atecer os seguintes comentdríos.

Obserua-se que o processo foi iniciado dentro

dos procedimentos legais preuistos, com cumpimento das exigências ftxadas
pela Lei n" 8.666/ 93, inclusiue quanto a indicaçdo dos reclfisos orçamentdrios

pelo setor competente, sob pena. de nulidade do ato e responsabilidade de quem

tiuer dado causa.

O processo passou pelo jurídico para andlise da

modalidade licitatória e diante da informaçã"o de Ete o processo se destinaua a

Contrataçdo de seruiços de manutençdo dos ueíq"tlos da frota municipal, e

sempre para" garantir maior competitiuidade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientaçã.o do Tribunal de Contas da Uniãn e do Estado do

Parand, houue a elaboraçao do edital conuocatóno, seguindo a modalidade

sugerida por esse deparÍamento jurtdico de pregao presencial.

Verifica-se que o edital Íoi deuidamente

publicado junto ao ôrgã.o oficial do Município em data de 08 de oufiibro de

2.014, no Didrio Oficial do Estado do Paraná. e no didio Oficial da Uniã.o no dia

07 de outubro de 2.014, conforme consta do processo, anmpríndo-se desta

forma o ç[ue determina artigo 21 da Lei n" 8.666/ 93, aguardou-se o prazo legal

de no mínimo OB (oito) dias para disputa marcada para 22 de oufiibro de 2.074,

onde constatou-se que 02 (duas) empresas se credenciaram para" participar do

certame junto pregoeiro oficial do Município e demais membros da Comissrio

Permanente de Licitaçã"o.

0 pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais. Diante dos

Rua Walfredo Biftencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: omnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266í222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: punsbl@onrlacgln.bt - Nova Santa Bárbara - Paraná

preços apresentados e após a disputa de valores o Pregoeiro declarou como

vencedora as seguintes Empresas: V, BARBOSA - AUTO CENTER LTDA, CNPJ n.o

04.518.620/0007-78, nos lotes 7, 5, 6,8,70,71,72 e 73 e a Empresa MARCOS PAULO

REZENDE & CIA LTDA - ME, CNP] N.e 12.799.799/0007-07, nos lotes 7 e 15. Os lotes

02,03,04,09 e 74, restaram desertos. Após o encerramento da fase de lances, foÍ feita

a conferência e avaliação da documentação de habÍlÍtação, conforme prevÍsto no

edital do certame, constqtando-se que as empresas vencedoras estavam habilitadas.

Sugerimos ao Departamento de Licitações que

consulte o siúe do TCD Paranó", no sentido de uerifi.car se as empresas

participantes nd"o estã"o declaradas inidôneas para. participar de certame

licitatóio.

Até o presente momento ndo há. informaçõ.o da

Comissdo Permanente de Licitaçã.o da interposiçã.o de reanrsos administratiuos

ou judiciais contra o procedimento em andamento, razã.o pela Etal encaminhe-

se a autoidade supeior para" que decida sobre a homologaçdo ou nã.o do

processo.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 24 de oufubro 2.014.

Ange

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

Bárbara - Paraná

7
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REFEITURA MUNIC!PAL

Zacarlas
Pregoeiro

,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo peRaNÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" a.o O52|2OL4,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 30 llO l2OL4.

Gonçalaes
056l2Ot1,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - l icitacao@nsb.pr.eov.br - www..nsb.pr.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

^

ESTADo po pnneNÁ

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTceçÃo
pnpcÃo pRESENcIAL N" os2lzol4 - sRp

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro (10) do ano de dois

mil e quatorze (2ol4l, em meu Gabinete, eu Claudemir Valêrio, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presenclal n.o O52l2OL4, destinado ao registro de preço para

eventual contratação de serviços de manutençáo dos veículos da frota

municipal, a favor das empresas que apresentaram menores propostas, sendo

elas: MARCOS PAULO REZENDE E CIA LTDA, CNPJ n" 12.799.7991O0O7-O7,

no valor de RS28.12O'OO (vinte e oito mil cento e vinte reais), V. BARBOSA -

AUTO CENTER LTDA, CNPJ no 04.518.6201000 l-78, no valor de RS

99.444rO0 (noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) para que

a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos intere s, observados as prescriçoes

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov,br - www.nsb.pr.gov.br
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0

;,(t0

00

,0

62,00

r,00

r8.m

TERHO OE HO]IIOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO
PREcÃo PRESENCnL $ osrnoí4. sRi,

Ao3 31 (tÍintr e um) dias do mês de outubÍo (í0) do eno de doB mil 6 quatorze
(2014), em meu Gabinets, ou Clgudomir Valério, Proíeito MunlcipBl, no uso do
minhas atribuigões l€geis, HOMOLOGO o procedimento da Udtaçâo P'rgão
Presancial n.ô 051/2014, destinado eo regislro da pregot per6 oventuel
contrataç6o dô emprasa especlalizada paía prestaçáo de 3erviços d6
manutonção dos pontos de ilumineçâo pnblica do Munk pb de Nova Santa
Bárbara, e íevor de empresa gu€ apres{rntor menol pÍoposta, iondo da: VIEIR
& LAMIN ELETRO MG LTDA- ME, CNPJ n' 09.530.369/000í-27, num velor d6
R$ 45.120,00 (quaranta ê clnco mil cênto o vintê Ísair), pâra que I adrudlcsÉo
nele procedlda produza seuslurldicos e logak 6í6itor.

Dar ci6ncia aos lnleÍêssedos, obseívedo3 as prelcÍiçôes l€glai8 p€íün€nles.
Cleudemlr VelóÍlo . Preíelto Iunlolpal

TERIO DE HOTOLOoAçÃO E ADJUDTCÂçÃO
PREGÀO PRESENCIAL Í{T 052'2Ot' " SRF

Aos 30 (trinla) diasdo màs deoulub,ro (10)do enod€ doismil Bqurtorze (20í.t),
em meu Gabinê16, eu CleudeÍniÍ Valárb, Písíeito Munldpel, no ulo d€ mhhâs
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ATA DE REG|STRo DE pREÇo N.o fi42V4- PMNSB

REFERENTE A0 Pregão N0 52/20í4 - PMNSB

O MUNICÍPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob n0 95.561,080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, RG n" 4.039,382-0
SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com
as Leis N" 10.520/02, N'8.66ô de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N0 3,555/00, Decreto
Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão No 52/2014

- PMNSB, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para Contratação de serviços de
manutenção dos veículos da frota municipal, coníorme especificado, oferecido pela empresa Marcos Paulo Rezende e
CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 12.799.79910001-07, com endereço à Av. Walter
Guimarães da Costa, 121 Comércio - CEP: 86250000 - BAIRRO: Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato

representada pelo Sr. MARCOS PAULO REZENDE, inscrito no CPF sob n0. 782.048.449-72, RG no , doravante

denominado Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiÍicações, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que

se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de serviços de manutenção dos veículos da

frota municipal, especificados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 5212014,

independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especiÍica para aquisição de

um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos

termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E REGISTRADOS

1aG

TENS

7 I 4996 Serviços de mão de obra Mecânica -

Veículos Pesados conserto de motor,

cambio, direção hidráulica, bomba

injetora, turbina, freios, suspensã0,

embreagens, troca de escapamentos e

regulagens em caminhões com motor a

diesel. Caminhões toco e/ou Truck.

Garantia de 3 (três) meses.

HR 200,00 74,00 14.800,00

15 1 4994 Serviços de mão obra Mecânica -

Veiculos Pesados conserto de motor,

cambio, direção hidráulica, bomba

injetora, turbina, freios,molejos,

embreagens, troca de escapamentos e

regulagens em ônibus e micro-ônibus

com motor a diesel. Garantia de 3 (três)

meses.

HR 180,00 74,00 13.320,00

TOTAL 28.120,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro,8 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrr'.nsb.pr.sor.br
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Quantidade Preço

unitário

Preço totalLote Item Descrição do prod uto/serviço
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cmúsull rERcErRA. oR ue Êucn
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, com
validade e eÍlcácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As decorrentes desta correrao conta da uinte d

CLAUSULA QUINTA. DAVALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, e

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisÍazendo os demais

requisitos da norma, Art, 57, § 40 da Lei 8,666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03, Durante o prazo de validade desta

Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a contratar os serviços

referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo íazê-lo através de outra

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas

detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

detentora, neste caso, o contnaditório e a ampla defesa.

cúusulA sExTA. D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRo DE PREçoS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem Íomecedores registtados;
- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditorio e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em Íunção da elevação dos preços de mercado dos

insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos preços registrados

deverá serformulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a aplicação das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-
mails - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

ria

Fonte de recurso Natureza da despesa

170 loz.oor .o+. r z2.oo3o.o20o2 0 3,3,90.39.00.00

loe.oor .o+, r z2.oo7o.o2o06360 3.3.90.39,00.00

los.oor .oo.r zs.oo9o.o2oo8520 0 3.3.90.39.00.00

lo+.oor.r s.r 22.01 oo.o2oo9640 0 3.3.90.39.00.00

1260 lo+,oos.zo.oo1 .021 o.o2o1 5 3.3.90.39.00.00

los.ooz. r z.so 1 .0240.020171530 3.3.90.39.00.00

103 3,3.90.39.00.001 540 los.ooz. r z.ao 1 .o24o.o2o1t

1 550 los.ooz. r z.eo 1 .o24o.ozotl 104 3.3.90.39.00.00

los.ooz. r z.ao t.o24o.o2o171 560 107 3,3.90.39.00.00

1 580 los. ooz. r z. go 1 .oz4o.ozo1t 117 3,3.90.39.00.00

los. ooz. r z. so 1 .oz4o.o2o171 590 136 3.3.90.39.00.00

1 800 los.oos.r z,so1,o28o.o2o2o 102 3.3.90,39.00.00

loz.oor.r o.so1.o34o.020262300 3.3.90.39.00.00

2310 loz.oor.r o.so1.o34o.02026 303 3.3.90.39.00.00

loz.ooz. r o.so4.o39o.02o3 12550 497 3.3.90.39.00,00

loa.oo r .08.244.0410.020332650 0 3.3.90,39.00.00

3150 log.oos.os.z+3,04s0.02036 0 3.3.90.39.00.00

"

i

Contada,despesa .lFuncionâl programática

lo

lo

lo

lo
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- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;
- não cumprir as obrigaçÕes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de
Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços,

cúusuLA sÉrrrua- DAS oBRrcAÇoES DA EMeRESA vENcEDoRA
0 Fornecedor obrigar-se-á a: Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as especiÍicações descritas

no termo de referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo 0rgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada dos serviços. Manter-se regular (documentação

obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Responder por todo o ônus referente à

execução dos serviços, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, deconentes 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 DO MUN!CíP|o

Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permiür o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da PreÍeitura, para a

entrega dos materiais reÍerente ao Pregão Presencial N0 52/2014;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo Detentor da

Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma fÍsico deÍinitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo 0rgão
Gerenciador ou com as especifica@es constantes do Ato Convocatorio, em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituidos os materiais, que não atender às especificaçoes constantes no ANEXO L

CLAUSULA NONA- DAAUTORTZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERV!çOS E EM|SSÃO OIS AUTORIZAçoES
DE EXECUçÂo

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 0rgão Gerenciador. A

emissão das autorizações de fomecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente

autorizado pelo órgão requisitante.

CLAUSULA DÉCIMA- EXECUçÃo DoS SERVrÇoS
- Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de

serviç0, 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 justiÍicado, por escrito, e aceito pela

Adminishaçã0.
. 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 enkegá-los junto à Secretaria de

Serviços Públicos Extemos, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo B. de

Moraes 222, Noua Santa Bárbara, Paraná.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos termos do art.

73, inciso ll, alínea 
nb', 

do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais,

se estes não estiverem dentro das especificaçoes exigidas na licitação conforme especiÍicaçoes neste Pregão
Presencial em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos

RuaWalfredoBiffencourtdeMoraesno222'Cenlro'843.3266.|222,x-aoj
mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - Wwrv.nsb.pr. gor,.br

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo oo paneruÁ



PREFEITURA MUNICIPAL 149,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento. I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - ww$,.nsb.pr. sor . br

indica tão somente o recebimento da mesma pelo Orgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à
conÍerência dos dados relacionados na nota Íiscal dos materiais, relatorios ou outros documentos que se fizer
necessário.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO
Em até 30 (úinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da Certidão Negativa de
Debitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de debitos junto aos

órgãos citados, a PreÍeitura aguardará a regularização por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo prazo para o
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará 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. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante

vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregâo Presencial n" 5212014 - PMNSB. Nenhum pagamento será

efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito

a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,
podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

cúUSULA DÉcIMA TERcEIRA- DAS coNDIcÔEs Oenals A SEREM ATENDIDAS

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

Executaros serviços nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

Não contratar servidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução dos serviços contratado.

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da Prefeitura

Municipalde Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçã0.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustiÍicada 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 n0 8.666/93 e alteraçoes e no

Decreto Municipal n" 041/2009, ao critério da Administraçã0.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os 1.0

colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, Íizer

declaração falsa ou cometerem Íraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos

legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo 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;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataçã0, que será aplicada nas hipoteses de

inexecução total ou parcial das obrigaçoes assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até

05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A aplicação das
penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de LicitaçÕes, a

contar da inümação do ato,

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso Íortuito ou motivo de força
maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de
Registro de PrEos, sem justificativa aceita pelo órgão 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 1.0 colocada
do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
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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 contrataçã0, além do desconto do valor
conespondente ao fomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15

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

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íornecedor o contraditorio e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,

entretanto, conforme o caso processaÊse a cobnança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais,

previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiÍicado 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 intenupção 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 deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contnatados diretamente pelo Município.

cúusuLA DÉclMA eutNTA - DAS DrsposrÇoEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 5AZU4 e as propostas das empresas classiÍicadas em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado, 0s casos omissos serão resolvidos com observância das

disposições constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçÕes pertinentes. A homologação do

resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0. A beneÍiciária que ensejar o retardamento da execução do

seu objeto, não manüver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Íornecimento e/ou contrato, comportar-se de

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer Íraude Íiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,

Íicará impedido de licitar e contratar com a Administraçã0, e se Íor 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
própria autoridade que aplicou a penalidade.

0 contratado e obrigado a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriÍlcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução

ou de materiais empregados.

cúUSULA DÉcIMA SExTA. DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, pam serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

NOVA SANTA BARBARA

E, para Íirmeza e validade.do que foi pactuado, lavrou-se a

representantes das partes, 0rgão Gerenciador e o Detentor da

Nova ra,0411112014

PreÍeito petente

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.nr.pv,bf - www.nsb.pr. gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

presente ata, que depois de lida, será assinada pelos
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NOVA BARBARA

Marcos Paulo Rezende
Empresa: Marcos Paulo Rezende e CIA LTDA

CNPJ: 1 2.799.799/0001 -07

Detentora da Ata
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Walter Costa
Mecânico

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,El - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwu'.nsb.or.s.ov.br
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