
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PRtrSENSGltrAILno
Processo Administrativo n.o 512018

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de borracharia, para
veículos leves e pesados da Frota Municipal.

DATA DA ABERTURA: Dia 2610212018, às 14h00min.

DOrAÇÃO:

VALOR MAXIMO: RS 28.045,50 (vinte e oito mil e quarenta e

cinco reais e cinqüenta centavos).
Rua Walfredo BittencouÍt de MoÍaes,222,Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao?nsb.or'.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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150 02.oo1 .04. 1 22.0020.2002 0 3390390000 Do ExercÍcio2018
2018 5JU 04.001 .06. í 25.0065.2007 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Do Exercício2018 710 05.001.1 5. 122 0070.2009 0 3.3.90.39.00.00
05. 003. 20. 608. 0 1 80.20 1 4 0 3.3.90 39 00.00 Do ExercÍcio2018 1320

í 610 06.002. 12.361.0210.2016 0 3.3 90.39 00 00 Do Exercício2018
2018 1620 06.002.12.361.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Do Exercício2018 1630 06.002. 12.361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00
06.002. í 2.361 .0210.2016 107 3 3.90.39 00 00 Do Exercício2018 1640

1650 06.002. í 2.36í .0210.2016 114 3.3.90.39 00.00 Do Exercício2018
2018 í 660 06.002. 1 2.361 .0210.2016 117 Do Exercício

Do Exercício2018 1670 06.002.1 2.361.0210.2016 136 3.3.90.39.00.00
0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2018

2610 08.00 I . 1 0. 30 1 .0320.2025 0 Do Exercício2018
Do Exercício2018 2620 08.00í . 1 0. 30 1 .0320.2025 303

08.001 . í 0.301.0320.2025 324 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2018 2630
2018 2640 08.001. 1 0.301 0320.2025 325 3 3.90.39 00 00 Do Exercício

Do Exercício2018 2650 08.001 . í 0.301.0320.2025 326 3.3.90.39.00.00
2018 2655 08.001. 1 0.301.0320.2025 327 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 3000 08.002.10 304 0370.2030 497 3 3 90.39 00.00 Do Exercício

Do Exercicio2018 3090 09.00í.08.244.0380.2031 0 3 3.90 39.00.00
09.o02.08.244.0400.2033 0 Do Exercício2018 3340

2018 3580 09 003.08.243 0430.2035 Do Exercício
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Seaeuri.a ftlunicipaf f,e O6ras, lÍraíatfro e Çeraçõo f,e Empregos

CORRESPONDÊNCIA INTERNA
No 14912017

De: Secretaria Municipal de Obras, Trabalho e Geração de
Em OS

'''7oL

t., 1

r
Para: Licita ao Data: 14h112017
Assunto: Solicita o de Abertura de licita ao

Mediante autorização desta Secretaria Municipal, solicitar a Vossa
Senhoria solicitar a abertura do processo licitatório para conserto e montagem de
Pneus, por um prazo de vigência de (12) doze meses.

Os itens inclusos sáo os descritos abaixo:
Ouantidades
'15

Conserto de pneu carros leves (passeio) 120

Conserto de pneu traseiro de trator 292, 265 30
785 6012

160

Montagem de pneus de camrnhÕês e ônibus 80

Montagem de pneus de veículos pesado i 30
Patrola

Descriçeo do seruiço/produto

Bico de pneus da Pazinha

Bico de veículos leves 50

Conserto de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianteiro
do trator t do

Conserto de pneu 17,5 x 25 (pá carregadeiÍa)
Conserto de pneu 215.75 x 17.5 (ônrbus)

40

Conserto de pneu 1400 x 24 (patrola)

bU

50

60

Conserto de pneu 900x20 ou 1000x20

Conserto de pneu ambulância

Conserto de pneu 750x16 pneu dianteiro e 60
carreta de trator i

L

80

40

40Conserto de pneu retro escavadeira 14l17 5

30Conserto de pneu retro escavadeira 19.5/24

Montagem de pneus de veÍculos leves
(passeio), ambulância, vans e utilitários de

ueno ortê

Tip Top n' 10

Montagem de pneus de veículos pesado Pá

-1
30

Carr adeira
Montagem de pneus de Carrinho de Gari 30

Montagem de pneus Agrícolas

Tip Top n' 06

20

30

3

Sem mais para o to me coloco a disposiçáo p

Lucio,4[6erto dos furs
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRREspoNDÊrucn rurenNl

Nova Santa Bárbara, 1411112017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando a
contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para veÍculos
leves e pesados da Frota Municipal, para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

n
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8 100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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RAZÃO SOCIAL
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CNPJ /É il)Q Ê]}I ,Aat-t5
CONTATO

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000f-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTAÇÃO DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ

/??(-'cL I
Assinatura .

DESCRIÇAO DO SERVIÇO/PRODUTO QTDE PREÇO
UNITÁRIO

Bico de pneus da Pazinha 15 l5 ocs
Bico de veículos leves 50
ConseÍo de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianteiro do trator
traçado)

40
l,ll't, o ,:

ConseÍo de pneu 1400 x24 (patrola) 50 55. ./, t2
Conserto de pneu 17,5 x 25 (pá canegadeira) 60 Á5. rt ,.,
Conserto de pneu 215.75 x 17.5 (ônibus) 60 30, e z)
Conserto de pneu 750x16 pneu dianteiro e carreta de trator 60

lo.rtrt
Conserto de pneu 900x20 ou 1000x20 80 35 , c.t c:
Conserto de pneu ambulância 40 l3 ai <)
Conserto de pneu retro escavadeira 14117.5 40 5a. <:-, o
Conserto de pneu retro escavadeira 19.5/24 30 Jt: 5, ç,
Conserto de pneu carros leves (passeio) t20 13.oo
Conserto de pneu traseiro de ÍraÍoÍ 292,265,785, 6012 30 óo, ot,
Montagem de pneus de veículos leves (passeio),
ambulância, vans e utilitrírios de pequeno porte.

160

13,6, r,
Montagem de pneus de caminhões e ônibus. 80 1U. a) O
Montagem de pneus de veículos pesado Patrola 30 lo oo
Montagem de pneus de veículos pesado Pá Carregadeira 30 Áo, rs í)
Montagem de pneus de Caninho de Gari 30 I o. ort
Montagem de pneus Agrícolas 20 /,o c><t
Tip Top n' i0 30 [-t o. a rt
Tip Top n' 06 30 30.o o

Data 05//zfto/r

/<_-

9oo
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ENDEREÇO:
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Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Far - (43) 3266-E100

"coTAÇAO DE PREÇO"

carimbocomcNpr- ,l(, Oit s?q 
/'JDOl 

- q)

Assinahrra- ^&"IÁ# br,.'t^t'ê'*Ê."na 
s?Atooo1,T

DEscRrÇÃo Do sERvrÇo/PRoDUTo QTDE PREÇO
uxrrÁnro

Bico de pneus da Pazinla l5 [c.so
Bico de veículos leves 50 f il(l
Corserto de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianteiro do rator
traçado)

40

Conserto de pneu 1400 x24 (patrola) 50 5^i Ul
Conserto de pneu 17 ,5 x 25 (pá carregadeila) 60 q ?. .{5
ConseÍo de pneu 215.75 x 17.5 (ônibus) 60 lslqt-r
Conserto de pneu 750x16 pneu dianteiro e carreta de trator 60

1J 5.)
ConseÍo de pneu 900x20 ou 1000ú0 80 ,?1, c\)
Conserto de pneu ambulância 40 lã.:c
Conserto de pneu retro escavadeira 14l17.5 40 qt,s
Conserto de pneu retro escavadeira 19.5/24 30 -{Jt, \trJ
Conserto de pneu carros leves (passeio) 120

Conserto de pneu trasero de tator 292,265, 785, 6012. 30 51,3J
Montagem de pneus de veiculos leves (passeio),

ambulância" vans e utilitários de pequeno porte.
160

41"\r0
MonLagem de pneus de caminhões e ônibus 80 ?q, t»
Montagem de pneus de veículos pesado Patrola 30 6+,.D
Montagem de pneus de veiculos pesado Pá Carregadeira 30 5s *í)
Montagem de pneus de Carrinho de Gari 30 Cw.'
Montagem de pneus Agricolas 20 5?,-jt)
Tip Top n' l0 30 ,')"1,2U
Tip Top n" 06 30 4?'co

Data - ü+ li i0 t) ROBE, TO rc,,vÂct(r JUNIoR
Àr. Vfara"t Gumotà€s da ('0sta"l45-'ôin,to 

' CEP nt-i ?Ê^ Ôoo

t*ãJà'§ãntrl--ibara ,ra,tá
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CNPJ,IZ, .T-] ) t arr-;/ - (. cl

CONTATO

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"coTAÇÁo DE PREÇO"

DESCRIÇÀO DO SERVIÇO/PRODUTO

Montagem de pneus de Carrirüo de Gari

Montagem de pneus Agrícolas

Tip To no 10

Ti To no 06

Carimbo com CNPJ

Assinatura I Ce

QTDE

l5

20

I30

Data

PREÇO
UNITÁRIO

Bico de pneus da Pazinha ,to,0o
Bico de veículos leves 50 \o, o,J

o, Oçl
)

Conserto de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianteiro do tÍator 40
tra ado

Conserto de neu 1400 x 24 atrola
Conserto de adeira)neu 17,5 x 25 CAITE

Conscrto de neu215.75 x 17.5 (ônibus)

50

60
60

()ç)c)

L,ç,4;Conserto de pneu 750x16 pneu dianteiro e carreta de tralor 
I

60

80

lo,d)
?o, üc)

Conserto de pneu ambulância 40
Conserto de u 900x20 ou 1000x20

40

t ti)

),lo t

Conserto de pneu traseiro de trator 292,265. 785, 6012

Montagern de pneus de r.eículos leves (passeio).

Montagem de pneus de veiculos pesado Patrola

Montagem de pneus de veículos pesado Pá Carregadeira

30

ü,

120

1ol
I

Iambulância, vans e utilitarios de e ueno

Conserto de neu retro escavadeira 19.5/24

Conserto de neu carros leves (passeio )

80

30

30

Montagem de pneus de caminhões e ônibus
orte

Conserto de pneu retro escavadeira l4117.5

30

160

1 a t)\

30 '1,cC

2c,co
l< , a?,

(f;30

d)2 r,Jt)

:'zrt.fÍ'.,

1). r:rt

3,:D
,(, oo



FERNANDO ROBERTO coRctNo MEDIA
Bico de pneus da Pazinha R$ 25,00 R$ 19,50 R$ 20,00 R$ 21,50
Bico de veículos leves R$ 9,00 R$ 9,00 R$ í 0,00 R$ 9,33

Conserto de pneu 14,9 x 24 ou 26
(dianteiro do trator traÇado) R$ 44,OO R$ 42,00 R$ 30,00 R$ 38,67

Conserto de pneu 1400 x 24 (patrola)
R$ s5,00 R$ 51,00 R$ 30,00 R$ 45,33

Conserto de pneu 17,5 x 25 (pá
carreqadeira) R$ 65,00 R$ 47,45 R$ 30,00 R$ 47,48

Conserto de
(ônibus)

pneu 215.75 x 17.5
R$ 30,00 R$ 25,90 R$ í 5,00 R$ 2s,63

Conserto de pneu 750x16 pneu
dianteiro e carreta de trator R$ 20,00 R$ 18,50 R$ 15,00 R$ 17,83

Conserto de pneu 900x20 ou 1000x20
R$ 35,00 R$ 27,00 R$ 20,00 R$ 27,33

R$ 15,00 R$ 13,50 R$ 10,00 R$ 12,83

Conserto de pneu retro escavadeira
14t17.5 R$ s0,00 R$ 48,50 R$ 30,00 R$ 42,83

Conserto de pneu retro escavadeira
19.5t24 R$ 50,00 R$ 49,00 R$ 32,00 R$ 43,67

Conserto de pneu carros leves
(passeio) R$ í 5,00 R$ 12,OO R$ 8,00 R$ 11,67

Conserto de pneu traseiro de trator
292,265,785,6012. R$ 60,00 R$ 59,90 R$ 40,00 R$ s3,30

Itrlontagem dé pneus de veÍculos leves
(passeio), ambulância, vans e

utilitários de pequeno porte. R$ 15,00 R$ 12,00 R$ 8,00 R$ 11,67

Montagem de pneus de caminhÕes e
ônibus. R$ 30,00 R$ 24,OO R$ 15,00 R$ 23,00

R$ 60,00 R$ 57,00 R$ 30,00 R$ 49,00

R$ 60,00 R$ 58,50 R$ 32,00 R$ 50,17

Montagem de pneus de Carrinho de
Gari RS 10,00 R$ 6,00 R$ 7,00 R$ 7,67

Montagem de pneus Agrícolas R$ 60,00 R$ s7,30 R$ 30,00 R$ 49,10

Tip Top n' 10 R$ 40,00 R$ 29,50 R$ 15,00 R$ 28,17

Tip Top n' 06 R$ 30,00 R$ í 9,50 R$ 15,00 R$ 21,50

0.,-.7

ionserto de neu ambulância

Montagem de pneus de veículos
sado Patrola

Montagem de pneus de veículos
esado Pá Carre adeira
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PREFEITURÀ MUNICIPALffiffiFr
CORRF,SPONDENCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 29 lOll2Ol8.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
borracharia, para veículos leves e pesados da Frota Municipal.

Senhorita Contadora:

Tem esta, hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para o registro de preços para eventual contrataçáo de
empresa para prestaçáo de serviços de borracharia, para veículos leves e
pesados da Frota Municipal, conforme solicitaçáo do Sr. Lúcio Alberto dos
Reais, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, num valor
previsto de R$ 28.045,50 (vinte e oito mil, quarenta e cinco reais e

cinquenta centavos).

Sendo o que se apresenta pârâ o momento.

Atenciosamente,

Elaine tk os Scrnúos
Setor de Licitaçõe

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacaoú)nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.goy.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

conRxsPoNDÊxcra rNrnRNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senlroria em data de 29/0112018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação
de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da Frota Municipal. conforme
solicitação do Sr. Lúcio Alberto dos Reais, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego, num valor previsto de RS 28.045,50 (vinte e oito mil, quarenta e cinco reais e
cinquenta centavos).

Outrossim, inÍbrmo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Erecutivo Municipal;
001 Gabinete do Prefeito;
04 .122.0020 .2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 150

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública:
001 Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 530.

05 - Secretana Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.007 0.2009 Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juídica; 710;
003 - Depanamento de Agricultura;
20.608.01 80.201 4 - Manutenção do Departamento de Agricultura;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 1320.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Deparlamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 - Manutenção do Depanamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica: l6l0; 1620: 1630;
1640;1650; 1660;1670:
006 - Incentivo ao Ilnsino Superior':
12.364 .0230.2022 - Incentivo ao Ensino Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 2330.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de SaÍrde;

1 0.301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 26101.2620:2630;
2640 2650:2655;
002 Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS
10.3 04.03 70.203 0 Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Oulros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 3000.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social:

Rua Walliedo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro. I 13. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08,244.03 80.2031 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3090;
002 Fundo Municipal de Assistência Social:
08.244.0400.2033 Manr.rtenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.19.00.00 - Outros Serviços de ferceiro - Pessoa Jurídica; 3340;
003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243 .0430.2035 Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3580.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara. 2910112018

Atenciosamenle.

Laurila de Souza Campos
Contadora./CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222, Centro. E 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www nsb.Dr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
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De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3110112018

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. Lúcio Alberto dos Reais,
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, solicitando o registro de preços
para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para
veículos leves e pesados da Frota Municipal, num valor previsto de R$ 28.045,50 (vinte e
oito mil, quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orÇamentária através da dotação:

02 - Executivo Municipal;
00í - Gabinete do Prefeito;
04j22.0020.2002 - Manutenção do Gabinete do Preíeito,
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Tercerros - Pessoa Jurídica; 150

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Púb|ca;
06.125.0065.2007 - ManutenÇão da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 530

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
00í - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15J22.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; 710,
003 - Departamento de Agricultura;
20.608.0180.2014 - Manutenção do Departamento de Agricultura;
3 3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; í 320

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas,
12.361.0210.2016 - ManutenÇão do Departamento Municipal de EducaÇão/Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa JurÍdica; 16í 0; 1620; 1630,
1640; 1650, 1660; 1670;
006 - lncentivo ao Ensino Superior;
12.364.O23O.2O22 - lncentivo ao Ensrno Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2330.

08 - Secretaria Municipal de Saúde:
001 - Fundo Municipal de Saúde,
10.301 .0320.2025 - ManutenÇão do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 2610,2620;2630,
2640, 2650', 2655,
002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS
10.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3000.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n"222, Centro. I41.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-rnails Iicitacao,2nsb.pr.gov.br'- rvu rv. nsb. pr. sov.br
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09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
00í - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - I\/anutenção da Secretaria Ívlunicipal de Assistência Social,
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo lvlunicipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo À/unicipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3340;
003 - Fundo It/unrcipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.O43O.2035 - Ivlanutençáo do Conselho Tutelar;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa JurÍdica; 3580.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer

lurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tina Ludit sS ntos

Setor de Licitaçóes

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, S 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacaol@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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o Setor de Licitação, informa que existe

frente as despesas decorrentes da

NOVA SANTA BARBARA

Processo ng

Objeto: Registro de Preço para prestação de serviços de

borracharia para os veículos da frota da Administração Municipal

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

administrativo, o qual tem por objeto registro de preço para prestaçâo de

serviços de borracharia para os veículos da frota da Administração

Municipal.

a

lnicialmente,

orçamentária

contratação.

dotação

referidapara fazer

Em seguida pede posicionamento sobre a modalidade a ser adotada para

concretizar a contratação de mão de obra pretendida.

Passo, a considerações preliminares, pois cumpre aclarar que o presente

parecer se restringe a posicionamento meramente opinativo, não tendo

caráter vinculante, Destaca-se que a análise será restrita aos pontos

ujurídicos, esta n

d iscricioná rios.

c.§
)1,?1'o

do excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos

tre
.'rU
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O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras,

serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa,

ca racte riza nd o-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor

Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os

princípios estabelecidos na Constituição Federal na legislação

infraco nstitucio na l.

No que se refere a modalidade licitatória ora se sugere, por se tratar de

serviços comuns, a modalidade pregão, conforme a Lei 10.520/2002 que

dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de

bens e serviços comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos

desta Lei, como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais (art. 1e, paragrafo único).

Sugiro que o edital siga todas as cautelas recomendadas pela Lei

70.52012002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, na sua forma

eletrônica, prevendo:

l- Definição do objeto de forma clara e sucinta;

ll- Local a ser retirado o edital;

lll- Local, data e horário para abertura da sessão;

lV - Condições para participação;
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V - Criterios para julgamento;

Vl - Condições de pagamento;

Vll - Prazo e condições para assinatura do contrato;

Vlll- Sanções parâ o caso de inadimplemento;

lX - Especificações e peculiaridades da licitação.

Ainda nos cabe, adentrar a informação do Setor de Licitação quanto ao

interesse de registra r preços;

O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para

aquisição de bens e serviços em que os interessados concordam em

manter os preços registrados pelo "órgão gerenciador". Estes preços são

lançados em uma "ata de registro de preços" visando as contratações

futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato convocatório da

licitação.

O SRP é uma opção economicamente viável à Administração, portanto,

preferencial em relação às demais. A escolha pelo SRP se dá em razão de

diversos fatores:

a) quando houver necessidade de compras habituais;

b) quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações

freqüentes, como por exemplo: medicamentos; produtos perecíveis

(como hortif rutigra n jeiros); serviços de manutenção etc.

c) quando a estocãgem dos produtos não for recomendável quer pelo

caráter perecível quer pela dificuldade no armazenamento;
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d) quando for viável a entrega parcelada;

e) quando não for possível definÍr previamente a quantidade exata da

demanda; e

f) quando for conveniente a mais de um órgão da Administração.

A licitação para o registro de preços será instaurada exclusivamente nas

modalidades Concorrência ou Pregão (art. 3s, do Decreto 4.342/O2l e será

precedida de ampla pesquisa, ou seja, na fase de instrução do processo

licitatório a Administração deverá realizar cotação entre o maior número

possível de fornecedores ou prestadores de serviço, a fim de subsidiar a

Administração acerca dos preços praticados no mercado.

É o parecer

S.M.J

Atenciosamente.

-t',

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Juridica
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
Iicitaçào sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIÂI t" 4l2Ol8, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contrataçâo de empresa para
prestação de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da Frota
Municipal, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993,
Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697 , de 2l I \21 2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portâria n" OaOl2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçâo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 07 l02l2Ol8

,12.,./
Eric Kond.o

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, ){ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREGAO PRESENCIAL n.o 412018

Processo Administrativo n.' 5/201 I

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de borracharia, para
veículos leves e pesados da Frota Municipal.

Tipo: Ívlenor Preço, Por Lote.

Recebimento dos
26t0212018.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2610212018, às 14h00min

Preço Máximo: R$ 28.045,50 (vinte e oito mil e quarenta e
cinco reais e cinqüenta centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura ltlunicipal de Nova Santa Bárbara, sifo à
Rua Walfredo Bittencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0910212018.

Mar io de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria 08012017
. , 'J

(.)

\ 
9., -

t\,n
L

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@n sb.Dr.gov-br - u.§.w.nsb r o Í

a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

-À:i ES T ÁDO DO PARANÂ

NOVA SANTA BARBARA
0i3

PREGÃO PRESENCIAL N" 4/2018 - SRP
Processo Administrativo n.' 5/20í 8

Senhor licitante:

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

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Ma Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' O8O|2O17

RLra Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç. - E-mail - licitacao6nsb T ov.br - »rrv.nsb v. br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 4/2018 - SRP
Processo Administrativo n." 5/201 8

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da Frota Municipal.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax

, aos t t2018

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43 . 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -El 

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr.qq1,-[
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LICITACÂO EXCLU

pRrcÃo PRESENcTAL No 4/2018 - sRp
Processo Administrativo n." 5120'!.8

SIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA OE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDI VIDUAL íMEt) ÍLC 147t2014t.

ABERTURA DA LtctrAÇÃo

Abertura: Dia 2610212018, às 14h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia 2610212018.

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

Portaria no 08012017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que Íealizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por Lotê, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação dos itens
relacionados no ANEXO l: Registro de preços para eventual contratação de empresa
para prestaçâo de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da Frota
Municipal, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e

n" 14712014, Lei Federal n.o 1O.52O|2OO2, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014,
Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 041i2009 e, no que couber, na Lei

Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Morces,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licit n r ou através do site www.nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitaçáo, endereçados ao e-mail.
licitacaq@nsb. pr.aov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.oov.br, para ciência de todos os

interessados.

A sessão pública do Pregão Presencral será realizada no dia 2610212018, às 'l4h00min, no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Ívloraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

í. DAS COND|ÇÔES Oe PARTTCTPAÇÃO

1 .1 . Poderáo participar desta LicitaÇão exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

respectivos atos constitutivos;

3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - rvww.nsb.Dr.qov.br
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b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaÇam as condições deste Edital e seus
Anexos.

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) emprêsas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ate que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob Íalência, dissoluçâo, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma íorma;

e) empresa que não sela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definiÇão
do artigo 3o e parágrafos da Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação
de empresa para prestação de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados
da Frota Municipal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.
2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé rcalizat
licitaÇão específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condiçôes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei
no 8.666/93 e suas posteriores alteraÇôes.

3. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
or amentária
DOTAÇÕES
Exercíci
oda
despes
a

Conta .

da
despes
a

Eunciqnal programática Fonte
de
recurso

NeEqr+da
dêspesal I

Grupo da fonte

2018 í50 02.00 1 .04. 1 22.0020.2002 0 3 3 90.39 00 00 Do Exercício
2018 530 04.001 .06. 1 25.0065.2007 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 710 05 001. 1 5.1 22.0070 2009 0 3390390000 Do Exercício
2018 1320 05.003.20.608 0 180.201 4 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 totu 0 3.3.90.39.00.0006.002. 1 2.361.021 0.2016 Do Exercício
2018 1620 06 002.í2 36í 0210.2016 103 3 3.90 39 00.00 Do Exercício
2018 1630 06.002. 1 2.361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1640 06.002. 1 2.361.0210.2016 107 3 3.90 39.00.00 Do Exercício
2018 í 650 06.002. 1 2.361 .0210.2016 114 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2018 í 660 06.002.1 2.36 í .0210.2016 117 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 tt)/u 06.002. 1 2.361 .0210.2016 t5ô 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
2018 2330 06.006 12 364 0230.2022 0 3390390000 Do Exercício
2018 2610 08.001.1 0.301.0320.2025 0 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
2018 2620 08.001. 10.30 1 0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - .8 - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb v. br
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4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.í. As impugnaÇões ao presente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à dala fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou licitante.
4.1 .1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a razão
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Preíeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às í7h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico.
licitacao@nsb. pr.qov.br

4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petiÇáo no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaÇóes interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇÂO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
'1. Esta licita ão é exclu tva aia od Microem resas ME Em resas

Pequeno PoÉe (EPP) e/ou Microem preendedor lndividual (MEl), ualificadas como tais

2018 2630 08.001. 1 0.301.0320.2025 324 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 2640 08.001. 1 0.301.0320.2025 325 3.3.90 39.00 00 Do Exercício
lu tó 2650 08.001. 1 0.301.0320.2025 326
2018 2655 08.00'l . 1 0.301.0320.2025 327 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 3000 08.002. 1 0. 304.037 0.2030 497 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 3090 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 3340 09.o02.08.244.O400. 2033 0 3.3.90.39 00.00 Do Exercício
2018 3580 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

nos termos do artiqo 30 da Lei Complementar n.o 123/2006. co as alteracões da Lei

ComDlementar n.o 14712014.

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

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídtca;

5.2.2. Que seja Íilial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com

sede no exterior;

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

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

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5

Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a recetta bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Ler Complementar n.o 123
de 14 de dezembro de 2006,

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurÍdica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o Iimite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.0 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financlamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizaÇão ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisáo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por aÇões;

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

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope N" Oí - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenfio, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13h30min, do did 2610A20í 8, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí . PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 4/20í8 . SRP
ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 4/20í8. SRP

.2. N o será aceito em ual uer hi ótese a a rtici o de lici rd tâ
considerado este, aquele que apresêntar os envelooes aoós o horário estabelecido
Dara a entreqa dos mesmos, comprovad o oor meio do orotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - u'nrv. nsb.Dr.gov.br
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7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessâo Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

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

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresenlar o ATO /,
CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR E SUAS
ALTERAÇÕES, ou consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de

seus adm inistradores, devidamente autenticados para verificaçáo dos poderes do
outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha oreenchido os re uisitos dos sub-itens anteriorês nãoo

haverá necessidadê de apresentar cópia do contrato social no envelope de

7.5. No ato da Sessão Pública, o represêntante do licitante deverá identiíicar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que

possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

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

cada um deles poderá representar apenas uma credenclada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbals e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele

não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licrtantes deverão entregar ao Pregoeiro a

DECLARAÇÃO DE CUMPRilUIENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO, conforme
modelo do ANEXO V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaraÇão de cumprimento dos requisitos de

habilitaÇão pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7
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7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.1 0. Conforme previstos na Lei Complementar no í 23106, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condiçáo, através do seguinte documento:
a) CeÉidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva junla comercial. ./

7.í1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condiçáo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

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

8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas inÍormaçôes constantes na proposta impressa;

8.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informaçôes constantes na proposta gravada em CD, constando.

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscriçáo no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da LicitaÇâo;

c) Descrição dos serviÇos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l)

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para êstê êdital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

í) Prazo de execuçáo de no máximo 2 (duas) horas computadas a partir da chegada do
veículo no local de prestação dos serviços;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota íiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

8.4. A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se estê estiver
incompleto, ou não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
8.4.'í. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;

8.4.2. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
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8.4.3. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.4.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
8.4.5. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb. pr.qov.br ne guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.4.6. a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.4.7. Deveá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução:
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de veriÍicar
as informações sobre a qualidade e característica dos serviços ofertados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias ,n /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários,
carga tributária, alvará, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o

lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas Especificaçôes, constantes do

ANEXO l, necessários para execução dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAçÃO OOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,

autenticada por cartório competente, ou servrdor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.

9.1 . 1 . Quando o certificado/certrdâo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser

apresentado no original ou em Íotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação

da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do

licitante responsável pela execução dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2. í . Se o licitante responsável pela execução dos serviços Íor à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação êxigida devêrá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessâo pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

,IO. DA HABILITAÇÃO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇão de

certldão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerenle a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
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tributários relativos às contribuiÇóes sociais previslas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágraío
único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991 , às contribuiÇôes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. PÍova de regularidade írscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos /
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10. í .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos /
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei; ./
10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, -
mediante apresentação do Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
10.1.5. Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a/
apresentaÇâo do comprovante de inscriÇão e de situação cadastral emrtida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do f raOalho, 1/
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNOT), --

nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de ío de maio de í943.

í0.2. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o dísposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de í 988, conforme o que disciplina o

inciso V do aÍ1. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar o

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO Vll.

10.2.3. DeclaraÇão de inexistência de fato supervenientê impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser

utilizado o modelo do ANEXO lX.

10.2.4. Declarcção de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

,I0.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÀO TÉCNICA:
'10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atêstado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não
serão aceitos atestados de empresas que pertenÇam ao mesmo grupo empresarial.

í 0.4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.4.1. Cerlidão negativa dos cartórios de registros de Íalências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessênta) dias da
data marcada para início da disputa.
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10.5. Os documentos de habilitação poderâo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.6. As certidões e/ou certificados obtidos vra lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificaçâo da autenlicidade no sítio
correspondente.

10.7. As declaraÇóes emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade Íiscal, mesmo que esta
aprêsente alguma restrição.

10.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidões nêgativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.9.2. A não-regularização da documentação, no prazo previslo acima, rmplicará

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

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

convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada

a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.10. Para certidóes emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será
considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas
emissóes, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitaÇão.

10. 11. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata

de Registro de Preços.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
í1.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

1l

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, 8 41. 3266.8 100, ){ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - *rr1145 !. pr. gov. b r



lt.*]i
PREFEITURA MUNICIPAL

03JNOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PARANA

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

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua coníormidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

1í.5. A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusáo do seu direito de
participar da fase de lances verbais-

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

í 1 .6.1 . Serão corrrgidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. F alla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legai
presente à Sessão do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não geraráo a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorizaÇão de íornecimento.
'1 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

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

11.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conÍerência

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

11.9. No curso dâ Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das oÍertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

11.í0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

í 1.11. Os lances deverão ser Íormulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preÇo

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preÇo

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-maiI - Iicitacao@nsb.or.gov.br - nrvrv.nsb.Dr.gov.br
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11.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

íí.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Prêgão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a acertabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.

11.í5. Considera-se preÇo excessivo, para os frns de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver aclma do valor estimado pela administração.

11.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à

abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAÇÃO e

item íO - DA HABILITAçÃO, destê Edital.

11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na Íorma do

disposto no subitem í1.í7.

1 1 . í 9. Se a oíerta não íor aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

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

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licrtante declarado
vencedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preÇo vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

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

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

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,

desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaÇão em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DoCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Ii ao nsb v.br - wwrv.nsb I ov.br
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11.26. No o azo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedore. deverá aoresentar sua Drooosta com os valores devidamente
aiustados

í 1.26.1. Na recomposição finai, os preços unitários náo poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entendêr necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mÍnimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

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

11.29. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não maniíestar a intençáo de

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

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

11.3í. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

12. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
í2.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Mênor Preço, Por
Lote, desde que atendidas às exigências de habilitaçáo e especificaçóes constantes deste
Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta Íor
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaÇáo dos licitantes quanto

à intenção de interposiÇão de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologaÇão do processo ao Prefeito Municipal.

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

os procedimentos de adjudicação e homologação.
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13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razóes em ata, sendo que a falta de
maniÍestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,
consequenternente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro.

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

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro seráo conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4' da Lei n" í0.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciaçâo e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
í3.3.í. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Municipio de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no llnk Licitações do site
www. nsb. pr.qov. br.

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

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

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Pa'a a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregáo Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em íazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo a execução dos serviÇos nas condições previstas neste edital
e seus anexos.

í4.3. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo

fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacaoúDnsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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í4.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contrdas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que êlevê o custo dos bens
registrados.

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

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diíerencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame licitatório.

í 4.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até í 5

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto

aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

í5. DA UGÊNCIA
15.í. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) mesês, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaÇão do seu

extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

16. DO CONTRATO

16.í. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los

os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de PreÇos;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classificado para o item nâo apresentar situação regular quando da emissão da

Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuizo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

Nova Santa Bárbara, Paraná-.Q - E-mail- licitacaoân sb.or.sov.br - www.nsb l'
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í2. DA ExEcuçÃo Dos sERVtÇos

17.1. A utilização dos serviços ocorrerá de forma Íracionada e deverão ser executados no
prazo máximo 2 (duas) horas, a contar do recebimento da ordem de serviço, emitida pelo
setor requisitante.

17.2. Os serviÇos deverão ser realizados nas dependências da licitante vencedora e/ou na
Secretaria de Obras e Serviços, localizada na Rua lnterventor Manuel Ribas, Centro - Nova
Santa Bárbara - PR, quando for necessário, ou onde os veículos se encontrarem.

17.3. Se houver a necessidade de execução dos serviços fora das dependências da licitante
vencedora, será de responsabilidade desta, o transporte que deve estar em boas condições
de uso, motorista, combustível, bem como todos os custos necessários, inclusive encargos
sociais, fiscais, trabalhistas, uniformes e alimentaçáo.

'18. QUALTDADE DOS SERVrÇOS OFERTADOS

í 8.1 . Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes e com o descrito
no Anexo I deste Edital.

19. DO PAGAMENTO
19.1 . Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",

"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e

Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

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

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

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

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

20. DO VALOR
20.1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ 28.045,50 (vinte e oito mil e
quarênta e cinco reais e cinqüenta centavos), conforme Anexo l- Termo de Referência,
podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

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

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude íiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - *rwv.nsb.pr. gov.br
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critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória,
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores,
lV - Multa de í 0olo (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.
Vl - Declaração de inidoneidade para citar ou contratar com a Administração Pública.
21.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
21.3. Não será aplicada multa se, comprovadamenle, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
21.4: O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
I - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do í.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de íornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contratação, alem do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

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

e danos causados à AdministraÇão.

22. DAS DTSPOStÇÕES FTNATS

22.1 . Nenhuma indenizaÇão será devida aos licitantes por apresentarem documentação eiou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de oíertar lances e manifestar intenÇão de recorrer.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mai I - licitacao@nsb.pr.sov.br - wrvrv.nsb v.br

18

Rua Walfredo Bittencourt de Mones no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000



í: !EÊr'r

lL*lr
PREFEITURA IúUNICIPAL

0?,?NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNA

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-áo os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentaÇão: endereço, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art. 21 da Lei

8.666/93.
23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaraçáo de Fatos lmpeditivos,
23.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.11. ANEXO Xl - Modelo Declaração de Não Parentesco;
23.12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

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

Nova Santa Bárbara, 0910212018

Prefeito Mu

M sis Nunes
regoetro

Portaria n' 08012017
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rStmO OO PlRlttÁ

cio Alberto dos Reis
Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

L

1lr-l, /\

Cleide {llloreira Brancorla Silva
Secretária Municip-al de Educação, Esporte e Cultura

Michelê rês de Jesus
Secretária Munrcrpa I de Saúde

Giailh6íírisíeíííí*,"*onoo
Secre*árla Municipal de Assistência Social
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PREGAO PRESENCIAL NO 4/2018 - SRP
Processo Administrativo n." 5/201 8

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCN

1. Do Objeto e Valor Máximo

í.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da
Frota Municipal, conforme especificaÇões e quantitativos abaixo relacionados.
1.2 O valor máximo global é de - R$ 28.045,50 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Cinco Reais
e Cinqüenta Centavos).

ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:
LOTE: í

Çódigo.
dO':::.:,ri'

Profuo/
seF609,:

lJn Preço:,
úáxitío
!s!a! ::.

1 7150 Bico de veículos leves 50,00 UN 9,33 466,50
15,00 UN 21 ,50 322,502 7149 Bico do pneu da pazinha

6782 Conserto de pneu 14,9 x 24 ou 26
(dianteiro do trator traçado)

40,00 UN 38,67 í.546,80

50,00 UN 45,33 2.266,504 Conserto de pneu 1400 x 24
(patrola)

Ã

6779

6778 Conserlo de pneu 17 ,5 x 25 (pá
carregadeira)

60,00 UN 47,48 2.848,80

o 6780 Conserto de pneu 215,75 x 1,75
(ônibus)

60,00 UN 23,63 1.417 ,80

Conserto de pneu 750x16 pneu
dianteiro e carreta de trator

60,00 UN 17,83 1.069,807 6781

Conserto de pneu 900x20 ou
1000x20

80,00 UN 27,33 2.186,40I 6777

q Conserto de pneu ambulância 40,00 UN 12,83 513,20
10

6776
6788 Conserlo de pneu da reko

escavadeira '14lí 7.5
40,00 UN 42,83 1.713,20

678711 Conserto de pneu da retro
escavadeira 19.5/24

30,00 UN 43,67 1 .310,10

12 6784 Conserto de pneu de carros leves
(passeio)

120,00 UN 11,67 1.400,40

13 Conserto de pneu traseiro de trator ,

292, 265,785, 6012
30,00 UN 53,30 1 599,00

14 Montagem de pneus de veículos
leves (passeio), ambulância, vans e
utilitários de pequeno porte

160,00 UN 11,67 1.867,20

15

6783

6789

7597 Montagem de pneus agrícolas 20,00 UN 49,10 982,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaorân sb.or.sov.br - www.nsb r ov.br
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3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação justifica-se pela necessidade da prestação de serviços de borracharia nos
veículos que compóem a frota do municÍpio, mantendo-a em perfeitas condiçôes de uso para
que possibilite a execução das atividades das Secrelarias Municipais.

4. DA EXECUçAO DOS SERVTÇOS

4.í. A utilizaçáo dos serviços ocorrerá de forma fracionada e deverão ser executados no
prazo máximo 2 (duas) horas, a contar do recebimento da ordem de serviço, emitida pelo

setor requisitante.

4.2. Os serviços deverão ser realizados nas dependências da licitante vencedora e/ou na

Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, localizada na Rua lnterventor
Manuel Ribas, Centro - Nova Santa Bárbara - PR, quando for necessário, ou onde os
veículos se encontrarem.

4.3. Se houver a necessidade de execução dos serviços fora das dependências da licitante
vencedora, será de responsabilidade desta, o transporte que deve estar em boas condiçôes
de uso, motorista, combustível, bem como todos os custos necessários, inclusive encargos
sociais, Íiscais, trabalhistas, uniformes e alimentação.

4.4. A empresa prestadora dos serviços deverá estar localizada num raio máximo de í 0
(dez) quilômetros do Município de Nova Santa Bárbara-PR.

4. INFORMAçÕES ADICIONAIS
4.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

16 6791 Montagem de pneus de caminhão e
ônibus

80,00 UN
lzs,oo

í.840,00

17 7596 Montagem de pneus de carrinho de
Gari

30,00 UN

laz
230,10

18 7595 Montagem de pneus de veículo
pesado - Pá Canegaderra

30,00 UN

lso, 

t z 1 .505,10

19 6790 Montagem de pneus de veículo
pesado - Patrola

30,00 UN

Is'oo
1.470,OO

20 6786 Tip top n' 10 30,00 uN lza.n 845,10
21 6785 Tip top n' 6 30,00 uN lzr,so 645,00
TOTAL 28.045,50

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mai l - licitacao@nsb.pr.gov.br - u.u.rv r t
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4/20í8

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposte encontra-se com o nome:
PP420í8 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

-0i1

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - *uv.nsb.pr.gov.br
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ES TADÔ DO PARÀNA

ANEXO il

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'4/20í8

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SoFTwARE MEDtADoR ulLrzADo pARÂ MoNTAR pREGÃo

'042

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvrv.nsb r v. br
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ANEXO IV

EDITAL oe pRecÃo pRESENcIAL N.4/20íB

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA

MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de proposta com o nome

PP420í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP420í8_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITÀL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberla uma janela como a figura abaixo

Clique no botão ]

rac. 
I a"ar"sn*çoc I

i_ _:Éi.--__ l{3ç:,)

Ec-HdE *tsnd : $ {,.qiddE.(dr.úqr.'ta, 3tr d. Jüi*o dc 2(rE

a. tmissão de Proposld uB

Nova Santa Bárbara, Paraná - =ll. - E-mail - licitacao nsb f ov.br - mvrv.nsb.or.qor,.br
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E localize o arquivo PP420í8_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.es|.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botão

Vai abrir a lanela

@ Oados do lonecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório

Clique no botão
l!-l flepresentante :

Abrirá a janela

r.ri{[Ú tr.i2 üúll!úl

afif m15lP,d.ruô tí-arpd e lEúã

Lor.s 
I Êodrc,sárviÇG I

I
,ri lnÉ,i peoa" I g r.. l@ o;- ao1o.'ocoa.

QiJrtô, 30 de ldEio de ze8 Eq.rd E 56t.írãr - ui{e.e{ül o.Im.b.

c/

,, tmísrão dê Proposrô Etrtr

lav BHAstr

ls, ,rs ,sr/rs$rE-

liij 8€eíerüirre

s,9s+9s9

t 3.rs F- hediã r lPnl I- rr Ít 31/0r,?m0

1Á

uF tcla

I et'o- l

!*É c-ridoísss9999

Ciirdc'
r8rP08Á

99 9S999S3

EMPFESA TESTE

Biiro
E SPLôNAOA

ss§99

Od.d.
IBIPOHÀ

862ú m0

tâlà'
s9 ssg .sgsg

E.,néí

conpràs@êhp.e.ôlal6.cm E

CNPJ ' lns.ii{o Ed.órC

a tíscà

H'ÍnEo' C(íllpbn íro

r88

UF' CEP

l*l

llMHo Huiid Ndlr do rsràdd

.' Dados do FornecedoÍ ili tr
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (') são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o Íormulário de dados do Íornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preÇo unitário de

cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão ++ !flpÍimÍ pÍopostô

NOVA SANTA BARBARA

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

fi Qravar proposta 
I

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

lJrü.ET

--:I

ftêço toad ô Loaêr 3ü,@o

Edidôd.

255.ÍItr Fà&Éô l
{5tml

NrtErE;o Elã ícn

f---ffis l- ,m8lPrdáúà x Lraid de ltiúã

66 PranoÁcrÉ;e 
I

ã5_0@l
15.Íliru

ü}I VÊLWLA 2FL 6ON5

OTP sERvIÇo DE MÁO DE OEBAMV]ÁTUBADO coHI

l,üM PAÂ

1,üM UN

?85-rml
1tüm

I

qBtà,Id.ldE o&2üE

@o.a*41,**a, I

EqireE sd.É . #..qdà.ú,E6n.h

lE s.,i7 Grrvu propoqa

1, tmissâD dê Píoposla tritrtr
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O arquivo for gerado com sucesso!

ATENÇAO: Não esquêcer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP420í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar

em contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8'100 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Proportô grôvadà em C:\Propostô, esl !l .+
lnfoÍmalion' txl
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N" 4/2018 - SRP

Prezados Senhores,'

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

portador da RG no....... e do CPF
no.. .. .. . . .. . . .. ... .. .. .. declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçáo,
conÍorme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG
CPF

29
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENOUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No lU20í8 - SRP

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

.........,estaenquadradanacategoria...... ..........(PequenoPorte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

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

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represêntante Legal
Cargo
RG

CPF
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inscrita no CNPJ sob no

0i3

PAPEL TIII/IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

oecmnaçÃo euANTo Ao cuMpRtMENTo AS NoRtuAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 4/2018 - SRP

Prezados Senhores

A empresa

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

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 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 nâo emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de

aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - rlrvrv.nsb r
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE IDoNEIDADE

Pregão Presencial No 4/20í8 - SRP

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

CNPJ sob no .. .. . . .. . . .. . . . . . .. .. .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N' 4/20í I -

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.gov.br - w*rv.n ov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçAO DE FATOS IÍI'IPEDITIVOS

Pregâo Presencial No 4/20í8 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 4/20í8 - SRP, sob
as penalidades legais, que não ocorreu fato supervêniente impeditivo de habilitar-nos
para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrwv.nsb.pr.gov.br
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PAPEL TIMBRADO OA EÍI,IPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentâda fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 4/2018 - SRP

A empresa _, com sede na _, CNPJ n.o

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

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregâo Presencial No 4/2018 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de emprêsa para prestâção de serviços de borracharia, para
veículos leves e pesados 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 fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

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

c) Documento de ldentiÍicação;

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

ANEXO XI

DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presencial No 4/20í I - SRP

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no , DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 4/20í8, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçâo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - o.:-E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - w-çrv n br
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ANEXO Xilt

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO PRESENCIAL NO 4/2018 - PMNSB

O MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direjto público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no . .. .. .. .. .. .. .. . .. , doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municrpal no 041/2009 do dia O4lO9l2Q09, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 4/20í8 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preÇos para eventual contratação de empresa para prestação de

serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da Frota Municipal, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

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

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneíiciária 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 si justo e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual
contrataçáo de empresa para prêstação de serviços de borracharia, para veículos
leves e pêsados da Frota Municipal, conforme especificado no ANEXO l, que integra o

Edital de Pregão Presencial N' 4/20í 8 - PMNSB, independentemente de transcrição. O

Órgão Gerenciador não se obriga a contratar os serviços relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé tealiz licitaÇão

específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condições, o beneficiário do regrstro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no

8.666/93, reafirmada no art. 7o, do Decreto no 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÂO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS
<ITENS,CONTRATO#T>

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

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

Diário Oíicial do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mail licitacao@nsb.or.gov.br - u,rvrv.nsb r br
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cuaúsum QUARTA - DA DorAÇÃo onçauerurÁRrl
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaÇão
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

cúusull eurNTA - DA vALTDADE Dos pREÇos
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
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 beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

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

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Adminrstração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência,
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexeqúível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. À solicitação dos

fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicaÇáo das penalidades

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

- por inrciativa do Órgão 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 qualificaçáo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçóes
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 correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Nova Santa Bárbara, Paraná - =E, - E-mail- licitacao@nsb.pJ.Aov.br - rvrvrv.nsb.pr.sov.br
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cLÁusuLA sÉrMA - DAS oBRtcAÇoes oa sexerrcrÁRrn DA ArA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

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

A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais, civis
e comerciais resultantes da contratação

cLÁusuLA oTTAVA - OAS OBRTGAçÕES DO MUNTCípto
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma íísrco definitivo da execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificaçóes constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PERA EXECUçÃO DOS SERVIçOS E
EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÔES 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 retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cLÁUSULA DÉGIMA - DA EXECUçÃO OOS SERVIçOS

A utilização dos serviços ocorrerá de forma fracionada e deverá ser executados no prazo

máximo 2 (duas) horas, a contar do recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor
requisitante.

Os serviços deverão ser realizados nas dependências da licitante vencedora e/ou na

Secretaria de Obras e Serviços, localizada na Rua lnterventor Manuel Ribas, Centro - Nova

Santa Bárbara - PR, quando for necessário, ou onde os veículos se encontrarem.

Se houver a necessidade de execuçáo dos serviços fora das dependências da licitante

vencedora, será de responsabilidade desta, o transporte que deve estar em boas condições
de uso, motorista, combustível, bem como todos os custos necessários, inclusive encargos

sociais, fiscais, trabalhistas, uniformes e alimentação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - u.u'rv.nsb r ov.br

38

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000



Íríisqh

ll*li
PREFEITURA IúUNICIPAL

0:7NOVA SANTA BARBARA
=E*rIÍ=. ESrloo oo plR,quÁ

parágrafo único do artigo I 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituiçáo, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existênoa de débitos junto aos órgãos citados,
a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, lniciando-se novo
pazo parc o pagamenlo. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N'da conta bancária receptore do depósito, 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' 412018 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneíiciária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Prestar serviços de boa qualidade, coníorme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execuçáo do objeto, de acordo com as
especificaÇões constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a.

- Executar os serviços nas condições, no preÇo e nos prazos constantes desta ata;
- Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prêfeitura, durante a execução dos
serviços.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaÇào da

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuÇão da ata todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obngaçóes assumidas pelo fornecedor no momento
da execuÇão da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertrnentes, poderá acarretar, isolada ou

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

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo

realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oíicialmente;
. 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 fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - çqrv.nsb r ov.br

39

Rna Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0i3
ESTADÔ DO PÀRÀNÂ

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relatrvas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativâs 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 modificaçôes 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 DÉCIMA QUARTA. DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situaçào regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para subslituí-la em igual pÍazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 4/20í8 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.

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 firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.
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Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIcENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n"................. ....

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

-0i3
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coRRESPoNDÊr.rcrl rrrenu
De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0910212018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregáo Presencial n" 412018, cujo objeto é o registro de preços para

eventual contratação de empresa para prestaçáo de serviços de borracharia, para

veículos leves e pesados da Frota Municipal, em atendimento ao disposto no

parágrafo único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristina ditk
de Licita

I

ções

os Santos
I

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100 E( - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
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Processo Administrativo ne 005/2018

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para

prestação de serviços de borracharia de veículos da frota municipal.

Origem: Setor de Licitaçôes

PARECER JURíDlCO

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

licitatório Pregão Presencial ne 00412078, o qual tem por objeto registro

de preços para eventual contratação de empresa para prestação de

serviços de borracharia de veículos da frota municipal.

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

Decreto 6e 5.450/2005 [pora pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns 70.52012002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilítação, os crítérios de

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

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

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

serem licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição ínclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

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

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

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

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

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Juridica, devidamente autuado, em

dois volumes, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns t0.520/2002, do

Decreto ne 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei nq 8.665/93.
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne tO.480/2002, c/c o

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

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria J u ríd ica

tt :V,, -\--
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Detalhes processo licitatório

TCEPR

lnstturção Financerra

ConÍato de Empreslmo

Entidade Exec!tora MUNICiPIO DE NOVA SÂNTA úRBARA

Ano'20t8

No llcrtàção/drspensà/rneí9rb'Idàde+ 4

Modalidade, pregãc

Número ed taUprocesso' 5/2018

Descnção Resumrda do Obteto' R€gistro de pÍeços paÍa eventualcontràtação de empresa para píestação de

sêrvrçôs de borrachaía, pàra veiculos leves ê pesàdos da Frota líunicipâl

Forma de Àvalrção

DolaCão Oíçônrentáíia'

Preço máxrríro/RefeÍência de prêço -

R5r

Datà de LanÇàmento úo Edrlal

Data da Abertura das Propostas

NÔVA DatÂ da Abertura das Propostas

Data Canaelamê ito

060021236102r020163390390000

28.045,50

0910212018

261O212018 Daia Regisúo

Data Rêgrstro

09102120t8

( 427151295E (Looout)

https J/sêívims tce.pr.gov.br/TC EPFyMunrcipâl/AMUDetalhêsProcessoCompra.aspx 111
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PREGÃO PRESENCIÁL N" 4i2OI8. SRP

1175t2018 -l2l ti,., j

Objetol Registro de preços para eventual conkataÉo de empresa para prestaçâo dê sêryiços de borrachada, para veículos lêves ê pêsados da Frota Municipal.

Íipo: Menoí PÍeço, PoÍ Lotê.

Receb mento dos Envelopês:Até às 13h30min. do dia2610212018.
lnroo do Pregão: oia 26/022018, às 14h00min.
PÍeço máximo: Rt 2E.045,50 (vínte ê oito mil o quaíênta s cinco reais o cinqüênlâ cenlavos).

l0ÍolE3qq!§.,]cgo !!liIE§: poderào ser obtidas em hoÍáno de expedrente na Prefetura Municipal de Nova Sanla Bárbâíâ, sito à Rua Walfredo Brttencourt de l\loÍaes no

222 pelo Íone: 43-326ffi100, por EmailrlElEl3q@lgqll.qqlu ou peo srte ww\y.nsb Dr.qov br

Novâ Sanla BâbaÍa, 09/022018

Mârco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portana n'080/2017

Objêtor Registío de píêços para eventual conkataçào de máo de obra para manutenção da vias públicas pavimentadas com pêdía irregulaí,

Tipo: Menoí preÇo por ilem.
Receb menlo dos Envelopesi Até às 09h30min. do dia2810212018.
lnicio do Píegào: Dia 28/022016, às 10h00min.

Preço máxlmo: R$ 29.010,00 (vinle. nove mile quarenla r6ais).

^JllE3lgf§&EdlEllfiÍgsi 
poderáo ser obtidas em horáÍio de expedrente na P.eÍeitu.a I\,lunrcipal de Nova Santa Báóara, silo à Rua WalfÍedo EitlencouÍt de Moraes no

-12, pelo Íone:43-32663100, por EÍnail: licitacáo@nsb.pr.qov. br ou pelo ste www. nsb.lr oov. bÍ

Nova Sanla BáóaÍâ, 09/02/20'18.

Marco Anlônio dê Assis Nunês
PÍegoeiro

Podana n'080/2017

Avrso DE LrcnaçÃo
PREGAO PRESENCIAL N" 6N018

objeto: ContrâtaÉo de sêrviços de oÍicineiros pâía Secretaria de Educação.

Tlpo: Menor preço, por ole (menor laxa admin stÍatrva ou maroÍ percenlual de desconto)

Recebimento dos Enve opes: Àté às l3h30min. do dia2810212018

ln cio do Pregâo: Dia 28/0220í8, às í1h00min.
Preço máxiÍno: R§ 1E5.0í5,60 (cento e oitênta e cinco mil, quinze reais e sessenlâ cêntavos).
lnlormacões Comolem€ntârês: podeÍão ser oblrdas em hoÍáno de expedLênle na Píêfêituaa Municipâl de Nova Santa Bárbara silo à Rua WalÍÍedo Bitlêncourl de Moraes no

222, pelo lone: 43-3266€100, por Ernaili !lqE!eq@!qo.p!ge!U ou pe o site www.nsb.pr.qov br

Nova Santa Báioara, 09i022018

Maíco Antônio de Àssis Nunes
PÍêgoelro

Portana n'080/2017

ll- Alo8 do PodeÍ lslativo

lll- Publlcidade
Náo há blica BA resente data

Não há pub|cações para a pÍesente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Ruâ Wa Íredo Bniênmurl dê Morâes n'222 - Centro

Fone/Fax (43)326Ê8100
E mail: dLaíiooÍlclal@nsb.pr gov.br- Site' ww.nsb pr.gov.bÍ

www.lransparenciaparana.com.br/doensb

Dc@mnlo asn&o p.r Celi.ado O€rràr - l.l.Ja Sá,iiá
8áÍbara Prelãura Mu-lopat: 95s10a0ccúr -Ac
SER^SA Suà aúlentoêde é B.Í.nridr ccrá. qu. úsür'rido
.rÊv.r do rre'htID {s r,ôDDds;.xrrrJs,.b, &{{:b'

_ avtso DE LtcnAçÁo
PREGAO PRESENCIAL N" 5/20í 8 - SRP
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BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928

CNPJ : 26.691 .57 410001 47
AVENIDA: WALTER GUIMARAES DA COSTA

N" 145, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (43)99183-6582

0Ê3

ANEXO X

TERMO DE C}TEDENCIAITJIENTO

Pregão Presencial N' 4/2018 - SRP

A empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, com sede na Avenida
Walter Guimarães da Costa, no 145, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, CNPJ
n.o 26.691.5741000147, representada pelo Sr'. Roberto lgnacio Junior,
CREDENCIA o Sr. Roberto lgnacio,/ Borracheiro, portador do R.G. no

2.302.060-2 e C.P.F. no 305.513.159-20, para representá-la perante o
Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 4/2018 - SRP, para registro de Preços para eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para
veículos leves e pesados 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 fases licitatórias.

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 2018.

Assinatura * .W ll"-o't'
Empresa - ROBERTO IGNACIO JUIIIOR 08396759928
Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Proprietário
RG - 12.670.496-8 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

8qtíço oErríÍa G rcY sârÍa BAraáRir+Rh..É.fr-ü(a lb, 3la - Fdr «qeGÍr9lCúrb* lFrú r.qÉ-ràÕs oEIrr . r.ri
Cctf o rfogtr

RecoafEço
Jtlü(r.-

pú rllfEiça (E) (b: Roôrrro bíÉcb
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2010212018 Comprovante de lnscrição e de SituaÉo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pÍovidencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20'16.

Emitido no dia 201021201'8 às 08:31:46 (data e hora de BrasÍlia). Página. 1l'l

Cons u lta Q,SÁ /.Capital S.!'cia]_.j

'070

I

I
-|.--i Poprrar Pàgina

l--r, P"." lmpÍçsBlo

A RIB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua Dasrna

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE rNscRrÇÀo

26.69't.574/0001{7
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERÍURÂ

09t12t2016

NOME EMPRESARIAL

ROBERTO IGNACIO JUNIOR 0E396759928

ÍITULO OO ESIABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BORRACHARIA PREGO DE OURO

IGO E OE OÂ AÍIVIOAOE ECON

4520{.OO . Serv dê borYacharia ra veiculos automotores

côorco E DESCRTÇÃo DASATTVToADES EcoNôMrcAs sEcuNDARrÀs
Náo infgrmada

t@E OA NATUREZA JIJ tca
213§ - Em resano lhdividua

LOGRÂDOURO

AV WALÍER GUIMARAES DA COSTA
NÚMERO

115
COMPLEMENÍO

cÉP
86.2í){00

BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNclPro
NOVA SANTA BARBARA PR

ENoEREÇo ELEÍRôNtco TELEFONE

(€) 91836582

ENÍE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

-}.\

§lftrurçao

DATA DA SIT

09Aznl16

ESPECÁL oATA OA S|ÍUÂçÁO ESPECTA!

https://www.recêitâ.fâzenda.gov.bÍ/PessoaJuridicá/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante-asp 1t1



à '0il
Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividua!

ldentificação

Nome Empresarial
ROBERTO TGNACTO JUNTOR 08396759928
Nome do Empresário
ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Nome Fantasia
BORRACHARIA PREGO DE OURO

Capital Social
5.000,00
Número ldentidade Orgão Emissor UF Emissor
126704968 SSP PR

Condição de Microempreendedor lndividual

CPF
083.967.599-28

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

NúmeÍos de Registro

Data de lnicio da Situação Cadastral Vigente
09t't212016

CT{PJ

26.691.5741000147

Endereço Comercial

NIRE
41€-0481340-3

CEP
86250-000
Bairro
CENTRO

Número
145
UF
PR

LogÍadouro
AVENIDA WALTER GUIMARAES DA COSTA
MunÍcipio
NOVA SANTA BARBARA

Atividades

Oata de lnicio de Atiyidedes Forma de Atueção
0g1A2U6 Estabelecimento Íixo

Ocupação Principal
Borracheiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
45.20-0106 - Serviços de borÍacharia para veículos âutomotores

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declara ção prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela PreÍeitura do
l\,1unicípro paÍa emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tÍibutáÍios, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O náo-atendimento â esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Cedificádo comprova as inscrições, alvaÍá, licençês e e srtuação de enquâdrâmento do êmpresário na condiÉo de Microempreendedor lndividual. À
suã aceitãÉo está condicionada á venficáçáo de sua autentrodede na lnt6met, no endêrêço: httpj xwl/v.portâldoempreendêdor.gov.b/ Ceíifcado emitido
clm bese na RêsoluÇão no 16, ds 17 de dezembÍo de 2009 do Comúà pâra Gestáo da Red6 Necionalpera a SimplificaÇão do R€gistro e da LegalÉaÉo de
Empresss e Negócros - REDESIM. ATENÇÀO: qualqueí Íesure ou emenda invâ[dará êste documento. Para pesquisar a inscÍiÉo estâdual e/ou municipal
(quando convenenles do cadaslío srncronrzado nâcaonal), rníoÍme os elementos âba no endeíeço el
http r//www.rêcê a.íarcnda.oov.brlPês6oeJuridicá./CNPJícpi/consulta.asp

NúmeÍo do Recibo
ME02539678

NúmeÍo do ldentifica
00008396759928

Data de Emissão
20t02t2018

Õ o
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BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928

CNPJ: 26.691 .57410001 47
AVENIDA:WALTER GUIMARAES DA COSTA

N" 145, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (43) 99183-6582

ANEXO V

0i2

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No 'tl2018 - SRP

Prezados Senáores;

ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, inscrito no CNPJ no

26.691.5741000147, por intermédio de sua representante legal a Sr.

ROBERTO IGNACIO JUNIOR, portador do RG no 12.670.496-8 SESP PR, e
do CPF no 083.967.599-28, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos
de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no

10.520, de í 7 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 2018.

- l^
Assinatura fuW ;q-€À^,. tt,Wt

Empresa - ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Titular
RG - 12.670.496-8 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

\
\
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BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928

CNPJ: 26.691 .5741000147
AVENIDA:WALTER GUIMARAES DA COSTA

N'145, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (43) 99183-6582

ANEXO VI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 4/20í8- SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR
08396759928, CNPJ n' 26.691.57410001-47, esta enquadrada na categoria
Pequeno Porte, bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da

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

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 20í8

Assinatura 
'Wrl< ty*a F*o-

Empresa - ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928

Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Titular
RG - 12.670.496-8 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

0i3
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b '0iiGOVERNO DO PARANA
SECRETARIA OA ADMINISTRÂÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRAOO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁRIO ENOUADRADO COMO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL . MEI PâgiNA: OO'I / OO1

Ceniricamos que as lnÍoínaçóes âbaixo conslam dos documenlos aÍquivados negta Junta Comerclal e/ou dê arquivos
elelrónlcos recebidos do Portal do Empreendedor e são vlgênl€s na data d6 sua expedlçâo,

Nofte Empresarial: BOBEBTO IGNACIO JUNIOR 081196759928

Nomo de Fanlásie : BORRÂCHAnIÁ PREGO DE OURO
Natureza Jurídica : EMPRESÁn|O

tNúme.o de ldentillcaçáo do RsgisÍo de CNPJ

26.691.57U0001.47

I Dau de Arqulvamento do oata dê lnícioi Alo Constilutlvo d6 Àlvldads

' o9t12t2016 @11?j2016
Empresas. NIRE (Sede)

41 I oir8l3«F3
Ende.eço comerclal Complelo (Logradouro, t{-" e Complgmento, Bairo/Írlstrilo, lrunicíplo, UF, CEP)
waLÍER GU|MAnAES DA COSTA 145, CEMÍRO, NOVA SA'{TA BÁBBARA PR, 86.250{00
Ocup6çóes:
PÍinclpal:
Secundáriag

SERV|çOS DE BOBRACHÁF|A PABA VEICULOS AT TOIOTORES

Obieto:
Servlços dE boÍrochada para voículos aulomotorgs

MicroemprêêndedoÍ lndividual - MEI
SIM

O oínpíraáío 3erá desênquEdEdo d. condi,Éo
.d. llEl.a pldir de _L_

(L.l êomphmnw nr 12:!06)

- iiicróêmpÉsa
SIM

(Lêl ComphmonlÍ n, I 23ô6)

oat6 EÍelto:
oata Eíelto:

xx/nJxxxx (1

xv)o0xxxx

Capltal: R$ 5.000,00

(ctNco MrL REÂ,s)

Últlmo arquivamento:
Oata: Númeío:41804813403

Ao: ll6CFçÃO
Evento (s): ENOUÂDRAIIENÍO DE ICROEMPEESA

INSCRIçÁO DE MIGROEMPREENOEDOR INDIVIDUAL
(1) Data I paÍtir da qual o evento prcduz eÍeito.

Forma de AtuaÉo:

Estabêlscimsnto Flxo

13/062839 9

,1806283§

SlluôÉo
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxx

CURITIBA - 20 de fevereiro de 201

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

't

Para verificãr a aulenllcidâdê ac€sse w*wjuntacomercral.pr.gov bí

e rnlorm€ o número 18062E399 na Consulta de Autenticdade

Consutla dGronrvelPoÍ 30 dras

iK*=j:=._,*-* Documenro Assrnado Drgúatmente 20/022018

Efffi.;;m íL.*,*"."*

,..-)



Municipio de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 412018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

))

CNPJ: 26 691 57410001-47 Fornecedor : ROBERTO IGiIACIO JUNIOR 08396759928

Endereço: AVENIDA WALTER GUIIiIARAES DA COSTA'145 - CENTRO - l.lOVA SANTA BARBARA/PR- CEP86250-000

lnsc.içáo Estadual: §ENTO contador: EBON COmNHO DA CoSTA

E-m ail: edsoncosta conlabil@yahoo com.br

Telefone:433266-1529 Fax: Celula.:43 99142-7994

TêleÍone contadoÍ:43 3266- 1529

Represe ntante : ROBERTO

Endereço representante :

Email representante:
Elanco:

Gi{ACIO CPF: 305 513159-20 RG: 2.302.060-2

Av C|CERO WALTER GUITúARAES DA COSTA l45 - CENTRO - NOVA SANTA BARBARA/PR - CEP86250-000

Agéncia Conta

Telefono Ígpresentante: 43 3266-1529

Data de ebêrtura

Fornecedor enquadrado como microempresâ ou empresa de pequeno porte (para obter os benêÍicios da leicomplementar n" 123/2006).

Lot : ool Lotê 001

fl'ltom Do.criçao do PÍoduto / S€rviço Qtd€. Unid. Proço luáxlmo MaÍc. i/bdolo PÍoço UnltáÍlo Píôço Total

001

oo2

003

004

005

006

007

008

009

010

011

o12

013

014

015

016

017

018

019

o20

021

20,00

E0,00

30,00

30.00

30,00

30,00

30.00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

49,10

23 00

7,67

50 '17

49 00

28 17

21.50

BORRACHARIA PREGO DE

SORRACHARIA PREGO DE

EORRACHARIA PREGO OE

EORRACHÀRIA PREGO OE

EORRACHARIA PREGO OE

EORRACT]ARIA PREGO DE

EORRACIlARIA PREGO OE

49,00

22 5A

6,00

50.00

48,50

28,00

20.00

PRE@ TOT'L DO LOIE

IOT'L DAPROPOSTÂ

980,00

1.600,00

180 00

1.500,00

1455,00

640 00

600 00

n..67,ú

Eico dê vêiculos lêv es

Bico do pneu dâ pâzinhâ

Conserlo dê pneu 14 9 x 24 ou 26 (dEnterc do trator tragâdo)

Conserlo de pneu 1400 x 24 (palrola)

Consêrlo dê pneu 17.5 x 25 (pá caÍegadeira)

Conserto de pneu 215,75 x 1,75 (ônrbus)

Conse'lo dê pnêu 750x16 pneu diaoteÍo e caÍreta de lraloí
Conse.to de pne(r 900120 ou 1000x?0

Consêrto de pnêu âmbulánciâ

Conserlo de pneu dâ relro escavãdeira 14l17.5

Conserlo dê pnêu dâ ret.o êscâvâdêira 19 5/24

Conseío de pneu dê câ.Íos levês (pâsseio)

ConseÍro de pneu lrâseto de trâtor . 292. 2ô5, 7ô5 6012

Montâgem dê pneus

de veículos levês (pâssêio). âmbulânciâ, vâns e utilitários dê pêquêno pone

Ívlonlagem de pnêus âgricolâs

lúonlêgem de pn6us d6 caminhâo e ónrbus

Mofllag6m de pnêus d6 carnnho de GaÍ
Montágêm de pneus d6 vêiêulo pêsado ' Pá CaíÍegadeira

Montâgêm de pneris de veiculo pesado - Palrola

Ip lop n' 10

TrP lop n' 6

50.00

r5.00

40.00

50.00

60,00

60,00

60,00

80,00

40 00

40 00

30 00

120.00

30.00

160 00

933
21,50

38,67

45,33

4T 4A

23 63

17 63

12 A3

42 A3

43 6l
1',t,6?

53,30

11.67

9,00

19,50

38,00

45,00

47,OO

23 00

't7 00

27 00
'12 50

42,50

43.00

1 1.50

53,00

11.00

450,00

292_50

1520,00

2 250 00

2.420 00

1.3€0 00

1.020,00

2.160,00

500 00

1700.00

1290,00

13E0,00

1590,00

1760.00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

BORRACHÂRIA

BORRACHÂRIA
BORRACHARIA

BORRACHAR IA

EORRACHARIA

BORRACHARIA

BORRACHARIA

EORRACHARIA

BORRACHARIA

EORRACHARIA

EORRÂCHARIA

EORRÂCHÂRIA

BORRACHAR IA

BORRACHÂR IA

PREGO DE

PREGO DE

PREGO DE

PREGO DE

PREGO DE

PREGO DE

PREGO OE

PREGO OE

PREGO OE

PREGO OE

PREGO OE

PREGO OE

PREGO OE

PREGO DE

60

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entregai 'Í dla

O\]
C'I

êsPíor(§tra- Vssáo 1 141

fd,,j.
ROBERTO GMCTO JUNOR 08396759928

CNPJ: 26.691.57410001-47

,,_)
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MINISTERIO OA FAZENOA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

-0i7

CERTIOÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ROBERTO IGNACIO JUNIOR 0E396759928
CNPJ : 26.691.5741OOO1 47

Ressalvado o drreito de a F azenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsâbrlidade do sujeito passivo acima identificado que viefem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administÍados pela Secretaria
da Recelta Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) lunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certrdão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÇão do
suleilo passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçào desta certrdáo está condicronada à veriícação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http.i/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Ccnrdáo emri mente com base na Portara Conlunta RFB/PGFN n" 1 751, de ?110/2014
E rnrtida às ia 140212018 <hora e data de Brasília>
Válida a
Código d certidão 44D2.4278. B B 54. C 05 E
Q u alq uer emenda invaldará este documento

gra
06 do

3/08/2018
controle d

SUTA
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 017639241-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 26.691.574/000í 47
Nome: ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida rnecimento Gratuito

A autenticidade ão devêrá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

0i5
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í8,lU
MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BARBARA

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

CERTIDAO NEGATIVA N" 22I2OI8

I\IPORTANTE:

L FICA RESSALVADO 0 DIREITO DÀ FÂZENDA \11-rNIClP.\L COBRAR DEBI.IOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE
ERTrDÀo.
EM RASURAS E NO ORIGINAL

}IES\IO R EF ERE\TL AO P

2, A PRESENTE CERTIDÀ
I-RIODO COMPREENDI
O TEM VALIDADE

R.E\'ENDO OS ARQLI\'OS E R-EGISTROS, CERT S QtiE: O CO\TRIBUI\TE \.{D,\ DEVE A FAZENDA PUBLIC.{
\{UNICIPAL RELÀTIYO A EMPRESÀ MENCIONADi\ ,TBAIXO

.\\AI-IDADE: CONCORRENCIÁ LICITAÇÁO

^-rzÁo soclÀL: RoBERTO lcNÁclo JUNIoR
INSCRIÇÀO EMPRESA: E605 C\PJICPF:16.(,91.57d 0001-47

l\scRtÇÀo EsTÁDt AL: .IL\ARÁ: r50
ENDEREÇO: AVENIDA WALTER CUll\lARr\ES DA COSTA. 145 CEP: 30250000 Nova Sünta Bárbara - PR

C\AE / ATI\'IDADES
Serr iços de borrachanà pàra !úiculos autornotoÍes

\ova Santa Bárbam. l9 dc Fevereiro de 2013

e' a,t
t@

onfim Dt,
CMe da Divisào de Tribr.rtaç

Éà

T
04/201E

')

\,,
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20i0212018 Comprovantê de lnscriçáo e de Situação Cadastíâl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie.lunto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20'16

Emitido no dia aOIOA?o1E às 0E:31:46 (datâ e horâ de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capitel Social '

-r"*1. PÍ!pâ.rr Páging
prrr lmpÍ.

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de Pnvacr eeuso
Atualizc sua página

0t1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERo DE INScRIÇÀo

26.69í.574/000í 47
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE S|TUAçÃO
CAOASTRAL

DAÍA OE ÂBERTUFÂ

09t12t20't6

NOME EMPRESARIAL

ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928

ÍiTULo oo ESTABELECIMENTo (NoME DE FANTASIA)

BORRACHARIÂ PREGO DE OURO

rco E oEscRtçÁo oAATtvtoaoE Ec
45.20{.OO . Servi s de boírachaíia vGiculos automoto16s

côotco E oEscRtÇÁo oas aÍtvtDAoES EcoNôMrcAs sEcuNoÁRlÀs
Não inÍormada

CÓOIGO É DESCRIÇÁO OA NATU REZA JURIDICA

213-5 - Empresário (lndlvldual)

LOGRÂOOURO

AV WALTER GUIÍIIARÂES DA COSTA
N MERO

145
COiIPLEMENTO

CEP

86250{00
AAlRRO/OISÍRITO

CENTRO
MUNrcIPlo

NOVA SANTA BARBARA PR

ENDEREÇo ELEÍRôNrco ÍELEÉONE
(43)9í836582

ENTE FEOE&AÍIVO RESPONSÀVEL (EFR)

IVA

§pstrueÇlo 
caoasrn't

o^TA OÂ S|TUAÇÃO CÀDASÍRÂL

09112no16

SITUAçÁO ESPECIÂL oara DA srmÂçÁo EsPEcraL

https://wwureceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicá/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

clioue aoui.
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Certificado da Condição de
M icroempreendedor lndividual

ldentificação

Nome Empresarial
ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Nome do Empresário
ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Nome Fantasia

BORRACHARIA PREGO DE OURO

Capital Social
5.000.00
Número ldentidade Orgão Emissor
126704968 SSP

Condição de Microempreendedor lndividual

UF Emissor
PR

CPF
083.967.599-28

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

Oata de lnício da Situaçáo Cadastral Vigents
0911212016

CNPJ
26 .69',1 .57 4tO001 47

Endereço Comercial

NIRE
41-8-0481 0-3

CEP
86250-000
Bairro
CENTRO

LogÍadouro Númêro
AVENIDA WALTER GUII\,4ARAES DA COSTA ,145

Munícipio UF
NOVA SANTA BARBARA PR

Atividades

Data de lnício de Atividades Forme de Atuação
0911212016 Éstabelecimento Íixo

Ocupaçáo Principal
BorracheiÍo(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Líunicípio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributáÍios, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e ÍestriçÕes ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acaÍelaÍá o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificâdo comprova as inscÍiçóes alvará, licençâs e a situação de enquadramento do empresáÍio na condiÉo d€ Microempreendedor lndividual. A
sue âceirâÉo está condicionada à veriÍicaç.ão de sua aulentrcidâde na lntemel. no endereÇor htlpJ/www.poíáldoêmprêendedor.gov.br/ Certific6do emitido
crm bâse na R€soluÇÉo no 16, de 17 de dezembro de 2009. d0 Comrtê para Gestáo da Rede Nacional para a SimpliÍlcaçáo do RêgistÍo e da LegalizaÇáo de
Empreses e Negócos - REDESIM ATENÇÃO: qualqueÍ rasura ou emenda rnvalidará esle documento. Para pesquisar a inscriçáo esladuale/ou municipal
(quando convenentes do cadaslro sincronizêdo nacional), inÍorme os elementos abaixo no endeÍeço elelrônico
hnoJ/www.Íecêita.íazênda.oov.br/PessoaJuridica/cl{PJlÍcoi./conÉulta.asp

ata dê EmissãoNúmeÍo do Recibo
ME02539678

NúmeÍo do ldenllficador
00008396759928 2t2018
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CERTIDÀO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TR,ABÀI.HISTÀS

IGNACIO JUNIOR 083961 59928
(MÀTRIz E FÍLIAIS) CNPJ: 26.691 .51 4/0A07-41

t44839411/2A78

Nome: ROBERTO

Certidão no
Exped.j-ção: 20/a2 8. às 08:27:16

180 (cento e oltenta) d.Ías, contados da dataValidade
de sua e

Certifica-se que ROBERTO IGNÀCIO .IUNIOR 08396759928
(MÀTRIZ E EILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

26.69L.574/000L-41 . NÀO cONsTÀ do Banco Nac j.onal- de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administratj-va no 141 0/20L1- do Tribunal Superaor do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011-.
os dados constantes desta Certldào são de responsabilidade dos
Trlbunais do Trabalho e es tão atualizados até 2 (doi s ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaçào
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f il-iais.
A aceitaÇão desta cer:tidão condiciona-se à verificação de suã
autenticj-dade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitrda gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identifrcação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecrdas em sentenÇa condenatória transj-tada em julgado ou em

acordos j udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos p r e v i d e n c .i á r i o s , a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei,' ou decorrentes
de execução de acordos frrmados perante o Ministério Públrco do
Trabal-ho ou Comlssão de ConcilraÇão Prévia.

?
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BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO TGNACTO JUNTOR 08396759928

CNPJ: 26.69'l .5741000147
AVENIDA: WALTER GUIMARAES DA COSTA

N'145, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (a3) 99í83-6582

ANEXO Vil

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRTMENTO AS NORMAS RELATTVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 4/2018- SRP

Prezados Senhores:

A empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, inscrita no CNPJ sob
o n'26.691.57410001-47, por intermédio de sua representante legal a SÉ.
ROBERTO IGNACIO JUNIOR, portador do RG no í2.670.496-8 SESP-PR e do
CPF no 083.967.599-28, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.

27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de outubro de 1999, que nâo 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.

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 2018

Assinatura pvl.rí, h"*,rte t*--...
Empresa - ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Titular
RG -'r2.670.496-8 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

0\{



BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO IGNACIO JUNIOR 0839ô759928

CNPJ: 26.691 .57 410001 47
AVENIDA: WALTER GUIMARAES DA COSTA

N'145, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (43) 99183-6582

0.5

ANEXO VIII

DECLARAçÃO OE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 4/2018 - SRP

A empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, estabelecida na
Avenida Walter Guimaraes da Costa, no 145, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr,

inscrita no CNPJ sob n" 26.691 .5741000147, Declaro, sob pena da lei, que na
qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Presencial N' 4/2018 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que nâo fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 2018

Assinatura fvi."la lr-'1,w"a y"'<x
Empresa - ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Titular
RG - 12.670.496-8 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

o



BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928

CNPJ: 26.691 .57 410001 47
AVENIDA: WALTER GUIMARAES DA COSTA

N' ,I45, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (43) 99'183-6582

0u6

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS TMPEDITTVOS

Pregão Presencial No 4/2018 - SRP

A empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, estabelecida na
Avenida Walter Guimaraes da Costa, no 145, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr,

inscrita no CNPJ sob no 26.691.5741000147, Declaramos, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, na modalidade Pregâo Presencial No 4/20í8 - SRP, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superueniente impeditivo de
habilitar-nos para a presente licitação.

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 20í8

Assinatura frlÀrfu a"or* yu*r.n
Empresa - ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Titular
RG - 12.670.496-8 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

\tr,,



BORRACHARIA PREGO DE OURO
ROBERTO |GNACTO JUNTOR 08396759928

CNPJ: 26.691 .57 410001 47
AVENIDA: WALTER GUIMARAES DA COSTA

N'145, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA - PR

TEL: (a3)99183-6582

'05?

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 4/2018 - SRP

A empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, inscrita no CNPJ sob
o n'26.691.5741000147, por intermédio de sua representante legal a Sf
ROBERTO IGNACIO JUNIOR, portador do RG no 12.670.496-8 SESP-PR e do
CPF no 083.967.599-28, DECLARA, para efeito de participação no processo

licitatório Pregão Presencial No 4/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário,
de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao

Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Municipio de Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara -Pr,20 de Fevereiro de 2018.

Assinatura QrI^tB lq,^re r**p
Empresa - ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
Representante Legal - ROBERTO IGNACIO JUNIOR
Cargo - Titular
RG - 12.670.4964 SESP-PR
cPF - 083.967.599-28

,)
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PADUANA
SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA - ME

CNPJ: 01.8s2.715IOOO1-35
RUA ANTONTO ROSA DE ALMETDA, No 149

CENTRO
NOVA SANTA BARBARA. PR

SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA - ME (PADUANA), inscrita no
CNPJ sob o no 01.852.715/0001-35, representada por sua proprietária, Sonia
Aparecida Borges de Souza, portadora do CPF sob o no 647.250.229-34,
DECLARA que foi realizado serviços de consertos e prestação de serviços de
borracharia, para veículos leves e pesados, para os veículos de minha
empresa, pela empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, inscrita
no CNPJ sob o no 26.691 .57410001-47, com sede no município de Nova Santa
Barbara - Pr, na Avenida Walter Guimaraes da costa, n' í45, Cenho, CEP:
86 250-000

Declaro ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigaçôes, prazos

de entrega e não tem nada que a desabone técnica e comercialmente.

Nova Santa Barbara - PR, 20 de Fevereiro de 2018.

0E3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SONIA APA

o1 452 715IOOO1-35
Sona Apaecda Borçs Ô SaEa ME

R Antoí*f, Rosã d€ Almeda 149

Centro Ct'P tS 25o oo('
l{ova San(a Barüaa Parana

ECrD+ BORGESpE SOUZA
Ft 647\29y22Y-i4CP

Proprietária

.\,

J
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Paraná
PODER JUDICIÁRIO

DISTRIBUIÇAO . DISTPROCESSUAL

SEâREIAR]ADL.|VEL D o D BTNBUID o R EANFJo S

Rua Paula Ndder. 194 Cenlío São Jeróntmo da Setra

FoneEax 43 3267-1331

CERTIDAO NEGATIVA

Ccrtifico- a pedido dc parte interessada. que revcndo os livros e arquivos dc distribuição FALENCIA,
CONCOR-DATA e RECUPERAÇÃO "fUOlCIaL. sob rninha guarda nc5la Sccrcrrria. rcriliqLrci NÃO
CONSTAR nenhurn registro crtt andamento ern quc lrgura como rcu:

ROBERTO IGNACIO J[INIOR 08396759928
cNPJ : 26.6s 1. 5 +/000 I 47

RESSÁ4t/Á:
.l lrescltte cerlidcio é confeccít»ndd apenas c()nt bdse tlrrs rcgist
l:srulo do Paraná d porlir &)Í dados Jôrnecidos pelo solicitd

responsabiIidade ercI sttrr do ÍlesIinoIàrio.

\'ak) eÍisle co eÍato co»t tluolquer oulra huse de dados de inslilIi
Io .\'O.llE.RÁ21O ,\OCL1I. co»t o CPF CIPJ. .1 cotlàra,lcl

ítllernos dos siste tos pnrcess ais do li-ihnwl dc JustiÇd do
c .1s pesquisas são eletiv,ílds pclo \OllI:, R,1Z,|O SO('1.11

tio ptiblico t)u c()nt d Receitn I chrol quc wriJique « íle»tídole
dos dados pessottís JõrtcctÍlos p(ld porte interessdld i le

2

iín'io - Distihuidor

1 -\'o co»torca de Sdo Jeróninto ld Serra há stnrette unra Secrclar

co Jtt

O REFERIDO É V DOU FE

SÀO JERONIMO DA SERRA - P l4 de Fevereiro dc 2018 às l6:00

RaJàel Vinic u.\ Fcmltldes Dils
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PREFEITURA MUNICIPAL 0sl
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N'1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'4/2018 - PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N."
5/2018

Ata da sessão de recebimento e abeÍura dos envelopes no 1 e

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

atendimento ao edital de Pregão Prescncial n" 4/2018 -
(PMNSB) - Registro de preços para cyentuâl contratação
de empresa para prestaçâo de serviços de borracharia,
pâra veículos leves e pesados da Frota Municipal.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas, no prédio

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. n" 222,

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

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n' 1.33 I .506-92 SSP/PR, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.227-2 SSP/PR e a Sra.

Polliny Simere Sotto, RG n' 9.257 .282-0 SSPPR, designados pela Portaria n' 080/20 I 7, para

proceder a abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na

execução do objeto do Pregão Presencial n" 4/2018 - Registro de preços para eventual

contratação de empresa para prestação de sen'iços de borracharia, para veiculos leves e pesados da

Frota Municipal. Aberta a sessão, o pregoeiro infbrmou que protocolou os envelopes no 1 e no 2 a

seguinte empresa: ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, CNPJ n' 26.691.57410001-47,

representada pelo Sr. Roberto Ignácio, RG n" 2.302.060-2. O pregoeiro resolveu dar continuidade

ao pregão solicitando que o representante da empresa presente apresentasse os documentos para

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

sessão com análise do envelope contendo a proposta de preço. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou

o representante da licitante à negociação direta, visando à obtenção da oferta mais vantajosa para a

administração, porém a empresa manteve a proposta apresentada que Íbi de RS 27.467,50 (vinte e
sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Em seguida, procedeu-se à

análise dos documentos da empresa ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, CNPJ n'
26.691 .57 410001-47, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma

atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada. O processo será

encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a

sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos, lavrei a presente ata que lida, e achada

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

nio de Assis Nunes
Pregoeiro

M

Rua Walfredo Brttencourt de Moraes 222-?l0xx43)3266-8100CNP.J 9j.561.080.i0()01-60
E-mâil. licitacao@nsb or oov bÍ Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

Elaine Cristin Luditk d ântos

Equlp e

033

* NOVA SANTA BARBARA

Simçre-Sotto
Equipe de apóio

tr4,

Roberto Ignácio

Representante da empresa Robeno Ignácio Junior 08396759928

"M

2

Rua Walfredo Bittencourt de Molaes, 222 - g(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561 080/000I'6Í)
E.mail: licitacao@nsb pr qov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO P.{RA}'-A

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 4/2018 - SRP

A Comissão de Pregão da PrefettuÍa Municlpal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 26 de fevereiro de 2018, às 14h00min, no prédro da Prefeitura

t\Iunicipai de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura e julgamento da proposta

apresentada na licitaçâo modalidade Pregão Presencial no 4/2018, destinado ao registro de

preÇos para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para

veículos leves e pesados da Frota Municipal, conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes n' 1 e n" 2, apenas 01 (uma) empresa, sendo ela.

ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, CNPJ n' 26.691 57410001-47

Após abertura do envelope de proposta, tentativa de negociação, sem que

houve a redução do valor apresentado, e análise dos documentos dê habilitação, o pregoeiro

declarou como vencedora a empresa: ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, CNPJ n'

26.691.57410001-47, num valor total de RS 27.467,50 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta

e sete reais e cinquenta centavos).

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

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

empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certames licitatórios,

conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento JurÍdico para obter o parecer, e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas n ssanas

ova Santa Bárbara, 2610212018

Elaine istina Ludit OS Sa tos
etor d ções

Rua walliedo Bittencourt de Nloraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100. )i - 86.250-000 - \-ova Santa Bárbara
Paraná - F - E-mails licitacaolansb. pr. qov.br - wrvrv.nsb.pr.gov.br
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Portalda Trênsparêncla - Cadastro dê Empresas lnidôneas e Suspensas

Portàl da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia, gov. br

Iní.ro » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESÂS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

0l/,

o côdàstro Náciônal de Empresas Iô dóneas e suspenss (cEls) é um banco dê r.formações manndo pêla cont.olôdo.là-Geràl dà uniãô que tem cômô ôcler vo .oôsô rdar a
reação das empresas e pessôas ísicas qúe sofreram sanções das qlas de.oíà cômô efetrô rêstflção ao drrêrto dê partcpar em lrcltações oú de cerebrar..ntratos côm à
Ádm nrsrràçãô Púb rca. Sa ba màrs

Qu.ntidâdê dê rê9i'tros €^.ontíàdor: 0 Dôlà: 26102/2016 r4.42.50

Não forãm €n.ontrãdos rêgrstros que àtendâm ao s€guintê critério d€ buso

CN P i I CP F. 26.69 1,5 7 4 / OAA t - 4 7

Pásina rlr
aÍENçIo

â(ndades q!e as pre5rârôm, nãô pôdêndo ô unrão sêr responsab!lrzadà pelà veracdôde e/ou à!tentcidàde de tàrs rnformações nem pelos eventuars dânos d rerÕs oL r.diretos
ie deLas rêsultem causàdoe à te.cerros.

' Des qnôçãô dô àoenôdô, coôrome nrormado pelo ór9ao san.rônâdor (publ.açãô nô DOU; dadôs .ônstantes de Ôfi.rô, êtc.)

Nomê, Razão So.lôlou
Nome Fantà61.1

*i cônstâtô!-se qle o nome nformado pêrô ór9ãô sàn.ronàdôr diverge sLq nincat vá mentê do constante do cadastro da Âê.eE Federal, .ônsderandô se ô cPFlcNPl
inforóàdôs. O nome consranle do cadasvô da Rêce tà Federàl pode servêrÍ.âdo clicôndo-se sobrê o respectvo rê9rstro. A drverqê.clô pôdê ndr.àr àpenas umê àlteração no

nomedoranconadoouumâ.consrstê.oadosdàdosinformado5.Môisinfoímaçõespodemserobrdasl!ntoàoor9ãosanooôadôÍ

http://www.portâitransparencia-gov. br/cers?cpÍCnpt=26 691 .574y.2F 0001-47&nome=&trpoSancao= 1t1



26102t2018 Cêdâsko lmpedrdos Licitar e Contratar nti

L
fonsulta de lmpedidos de Liritar

TCEPR

Trpo documento CNPJ

Pêsqui5a Impêdidos d. Licrtàr

Númerodocumento 266915740001,17

Período pubhcaçào : de

DaLa dc lnício Irnpcdrmenio: oe

Data Ce F_im lrnpedimentoi de

ate

ate

NINllul,| ITEM ENCONTRAOO!

httpsr/servicos.tce.pr gov brltcepr/rnunlqpal/ail/Consultarlmped ldosWeb aspx 111



PREFETTI'R,A MUNICIPÀT DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fooe (043)3266-B1OO

cNP"r N.. 95.561. 080/0001-60
0'16

E-mail: pmnsb Gnsb.pr:.gov.br: - Nova Sanca Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante; Departamento Municipal de Licitações e Contraros

Reí. Manifestação conclusiva

Trata-se de manifestação conclusiva acerca do
processo licitatório autuado sob o n. oo5/tB - procedimento na
modalidade pregão presencial - destinado ao registro de preços para
eventual contratação de serriços de borracharia, de veículos le.,es e

pesados, de acordo com solicitação feita pela Secretaria Municipal de
Obras, Trabalho e Emprego.

E o breve relatório.

Antes da manifestação propriamente dita sobre o
procedimento ora em tela, incumbe a esta Procuradoria rnencionar que
o presente parecer é tão somente quanto aos últimos atos realizados, já

que os anteriores já foram objetos de análise: nos pareceres prévio e

quanto às minutas.

Pois sim. Face ao procedimento, pelos últimos atos se

vê que sagrou-se vencedora no certame a empresa "Roberto Ignácio

Júnior oE7g671ggz8", com proposta no valor de R$ 27.467,5o (vinte e sete

mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para o
[ote único.

Onde a Comissão licitante pesquisou questões
prejudiciais a respeito do nome e cadastro da supracitada entidade, e

nada que a desabone foi encontrado.

Página t de z
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PREEEITURÀ MT'NICI PÀT DE NOVÀ SANTÀ BÁRBÀRA
Av. I.lalfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fane (043)3266-B1CC

CNPJ N. o 95.561.080/0001-60
0

E-mail: pmnsbensb pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Regularidade aliás, que
processo/procedimento, vez que respeitante às

aplicáveis à Iicitação, especialrnente a publicidade.

se

regras
reflete no
e princípios

Pois bern. O fato de ter havido somente um licitante
no certame não evidencia qualquer espécie de vício que possa rnacular a

licitação. De outra parte, a municipalidade - o inreresse público, não
podem resultar prejudicados pela falta de interesse do particular ern
contratar com o Poder Público nesse objeto,

Com base no entendimento do Colendo TCU:

" @Lanto ao compdrecimento de somente umd empresa ao pregão em

tela, alinho-me à unidade técnica no sentido de que não h,7

impedimento na legislação à conclusão da licitação, d menos que o

edital contenha exigências restritiaas ao caráter competitiao do

certdme, o que se aerificou no ca,so (TCU: Acórdão 4o8/zoo8 -
Plenário, DOU de 4/o3,/zoo8). Considerando'se que a apresentação

de somente um licitante configura indício, mas não euidência, de que a

competitiuiddde da licitação teria restado em alguma proporção

prejudicada, realizou-se a ora combatida determinação. Note-se que o

Tribunal não entendeu serem tais irregularidades bastantes para a

anulação do contrato, nem que o compdrecimento de aPenas um

licitante constitui qualquer tipo de óbice à contratação" (TCU:
Acoriko ryr6/2oro - Primeira Câmara, DOU de ry/o1/zorc).

O que reforça a regularidade do feito.

Em conclusão, opino de modo favorável à

hornologação do certame, ratificando a adjudicação do objeto, desde que

tambérn nos ulteriores termos seja observado extrema medida de

legalidade.
E o parecer, salvo melhor juízo,

Nova SantarBárbara, tq de março de zor8.

Gabr I ida ,!"*"
Procurad Municipal .7

Página z de z
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA*
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" n." 4/2OLB -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou nào deste processo

licitatório.

Nova Sarrta Bárbara, 06l03 /2018

lo de ássis Ikrnes
Pregoêiro - Portaria O8O /2017

Rua Walfredo Birrencourr de Moraes n'222. Cenrro, E 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara.
paraná- I _ E-mails licitacaoransb.pr.qov.br _ rlrrrv.nsb Dr_qov_br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocAÇÃo e e».ru»rceçÃo
pnpcÃo PRnSENCIÂL N.4/2018 - sRp

Aos 06 (seis) dias do mês de março (03) do arro de dois mi1 e

dezoito (2O18), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de

minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Presencial n." 4l2OL8, destinado ao registro de preços para eventual

contrataÇão de empresa para prestaçào de serviços de borracharia, para veiculos

leves e pesados da Frota Municipal, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: ROBERTO IGNACIO JUNIOR oÍ3396759928, CNPJ n'
26.691.574 /OOOI-47, num valor total de R§ 27.467,50 (vinte e sete mil,

quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para que a

adjudicação nele procedida produza seu s jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

Iegais pertinentes.

/
c ndo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8 I00, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná- E - E-mails licitacao@nsb.uger-ú - w*-. w.nsb.plgq!.bl
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Poder
Executivo

Ano v

IMPRENSA OFICIÂL -
Lêl n" 660, de 02 de abril
de 20í3.

Edição N" 1190 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Terça-telra, 06 de MaÍço

l. Atos do Podâr Exocutivo
PUBLIC TRIMESTRAL DO STRO DE P N.O 65/2017 - PMNSB . REFERENTE AO

oBJEÍO - Regisko de preços para evêntual contÍatação de prestador de serviços dê vidraçaria

IA 17-

VALIDADE DA AÍA: De 05/09/2017 a 01/09/20í7.
BENEFtcÉRlÂ DA ATÀ. MARcos NATAL|No oA S|LVEIRA 0696173196í
CNPJ sob n". 15.773.785/0001-02

Aenida Jose Batrsla ProençJ 1135 - CEP: 86270000 - Ba Ío: CentÍo, Sáo Jerônimo da SerrrPR
-SPoNSAVEL JURIDICO: GabrelAl"1e da de Jesus. oABiPR r'81 963.

ESPECIFI DO OBJEIO E PR OS REGISTRADOS

ITENS

CodEo doLole lbm DssdÍ@ do pílduto/srn iço Àrêna da
. Eodrfo

Lrr*rade de
: nrcdida

Quantidade PÍeço uniürio PÍ€ço tohl

Lote 001 1 2421 Vidro canelado para reÍoma colo(ádo BLINDEX 150,00 69,00 10.350.00

Lote 001 2 7301 Vidro temperado 10 rirm para porta colocada med da a deÍiniÍ BLINDEX 60,00 219 00 13 140,00

Lote 001 3 Vidro tipo íanlasia para reÍonna colocado BLINOEX 25,00 60,40 1.510,00

TOTAL 25.000,00

TERMo pE HOMOLOGACÁO E AoJUo|CACÃO
PREGAO PRESENCIAL N" 42018 . SRP

Aos 06 (seis) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Edc Kondo, Prefe to l.4unicipal, no uso de minhas

atrbuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licilação Pregão Presencial n.o 4i2018, deslinado ao registro de preços para eventual contrataçáo de empresa
para prestação de serviços de boÍachaia, para veículos leves e pesados da Frota Municipal, a Íavor da empresa que apíesentou menor proposta sendo ela:

ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928, CNPJ n'26.691.574/0001-47, nurfl valor total de R$ 27.467,50 (vinte e sete m l, quatrocerlos e sessenta e sete rea s e

cinquenta centavos) para que a adjudicãçáo nele proced da prodlza seus jurid cos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos inleressados observados as prescrições lega s p€rtinentes.

Eric Kondo
Preíe to Municr

ll- Atos do PodoÍ

lll- Publlcidade
Não há ubli aBa ente data

Nào há publicações para a presenle data

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Hua: Wa hedo B llencourl de Morâes n'222 - Cênko

Fone,Fax: {43) 3266'8100
E-rna drarioolic al@nsb pr gov br

ww 1sb p, gov b'
www.lÍansparencrapaÍana com bÍ/doensb

oo.úm6-.. ãssi.,oo aÍ C€( c!d. D,oL3 - \!rr S:rÊ
Bá.'ara PÍcío'l!'a rrunoFâl 9a56l0tlü)Oi'!.60 ÂC SEnÀSA

5. à aLler:odáce e 9arr"l'aã rF§di q F E-J /Jdo .i \ê:
do srL. hnorj,@v.lraísúrên.inonra.a.om hÍdocns.:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ls*'E=-,: ESTADo Do PARÁNÂ

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.0 í/20í I - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 4/20í8 - PMNSB

0 MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 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, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em coníormidade com as Leis N" 10 520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores,

Decreto Federal N0 3.555/00, Decreto lvlunicipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial N0 4/20í8. SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE

registrar os preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de bonacharia, para

veículos leves e pesados da Frota Municipal, conforme especificado, oferecido pela empresa RoBERTo
|GNAC|O JUNIOR 08396759928 , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 26.691 .574/0001-

47, com endeÍeço à Avenida Walter Guimarães da Costa, 145 - CEP: 86250000 - Baino: Centro, Nova Santa

Báóara/PR, neste ato representada pelo Sr. Roberto lgnácio Junior, inscrito no CPF sob n". 083.967.599-28,

RG n' 126704968 SSP/PR, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja proposta íoi classiÍlcada, observada

as especiflcações, os preços, os quantitatrvos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes

abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto dêsta Ata o registro de preços, o regrstro de preços para eventual contrataçáo de empresa para

prestação de serviços de borracharia, para veículos leves e pesados da Frota Municipal, conforme

especiÍicado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No /U2018 - PMNSB, independentemente

de transcriçáo. O Orgão Gerenciador não se obnga a contratar os serviços relacionados dos licitantes

vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especifica para contratar

de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiáno do registro terá preÍerência,

nos termos do art, 15, § 4", da Lei n" 8.666/93, reaíirmada no art. 70, do Decreto n'6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA- ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRÂDOS

102

ITENS

Lote t€m. Códbq.
dg i.',:.
pmdrüü
seNiço;

Marc€'&.

4P..'1 ,'
U.@e:
.lêai:::'
o!$a'.

PÍBço,
unÍtárb

PÍeço total

Lote

001

1 7150 Bico de veiculos leves Bonacharia
Prego de

Ouro

UN 50,00 9,00 450,00

Lote

001

2 7149 Bico do pneu da pazinha Bonachana
Prego de

Ouro

UN '15,00 19,50 292,50

Lote

001

3 6782 Conserto de pneu 14,9x24 ou

26 (dianteiro do trator traÇado)

Bonachana
Prego de

Ouro

UN 40,00 1 520,00

Lote

001

4 6779 Conserto de pneu 1400 x24
(patrola)

Bonachana
Prego de

Ouro

UN 50,00 45,00 2.250,00

Lote

001

5 6778 Conserto de pneu 17 ,5 x25 (pá

canegadeira)
BoÍachana

Prego de

UN 60,00 2.820,00

Rua Waf fredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43 . 3266.8100, >f - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail lic itacaoí)nsb.pr. qov. br - rvrwv,ns!.p1qov.br
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PREFEITURA I\4UNICI PAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA 103

0uro
Lote

001

b 6780 Conserto de pneu 215,75 x 1,75
(ônibus)

Bonacharia
Prego de

Ouro

UN 60,00 23,00 1.380,00

Lote

001

7 6781 Conserto de pneu 750x16 pneu

dianteiro e caneta de trator
Bonachana

Prego de
Ouro

UN 60,00 'Í7,00 1,020,00

Lote

001

8 6777 Conserto de pneu 900x20 ou
1000x20

Bonachana
Prego de

Ouro

UN 80,00 27,00 2 160,00

Lote

00't

o 6776 Conserto de pneu ambulâncra Bonacharia
Prego de

0uro

UN 40,00 12,50 500,00

Lote

00'l

10 6788 Conserto de pneu da reÍo
escavadeira 14/17.5

Bonacharia
Prego de

0uro

UN 40,00 42,50 1.700,00

Lote

001

11 6787 Conserto de pneu da retro

escavadeira 19.5/24
Bonacharia
Prego de

Ouro

UN 30,00 43,00 1.290,00

Lote

001

12 6784 Conserto de pneu de canos
leves (passeio)

Borracharia

Prego de

0uro

UN 120,00 1 1,50 1.380,00

Lote

001

1., 6783 Conse(o de pneu traseiro de

fiator ,292,265, 785, 6012

Borracharia
Prego de

0uro

UN 30,00 53,00 1.590,00

Lote

001

14 6789 lvlontagem de pneus de veículos

leves (passeio), ambulância,

vans e utilitários de pequeno

porte

Bonacharia
Prego de

Ouro

UN 160,00 't 1,00 1.760,00

Lote

001

15 7597 Montagem de pneus agricolas Bonachana
Prego de

Ouro

UN 20,00 49,00 980,00

Lote

001

't6 6791 Montagem de pneus de

caminhão e ônibus
Bonachana
Prego de

0uro

UN 80,00 22,50 1.800,00

Lote

001

11 7596 Montagem de pneus de camnho
de Gari

Bonacharia
Prego de

0uro

UN 30,00 6,00 180,00

Lote

001

18 7595 Montagem de pneus de veículo
pesado - Pá Carregadeira

Bonachana
Prego de

0uro

UN 30,00 50,00 í.500,00

Lote

001

19 6790 Montagem de pneus de veículo
pesado - Patrola

Bonacharia
Prego de

Ouro

UN 30,00 48,50 1.455,00

Lote

001

20 6786 Tip top n" 10 Bonachana
Prego de

0uro

UN 30,00 28,00 840,00

Lote

001

21 6785 Tip top n' 6 Bonacharia
Prego de

0uro

UN 30,00 20,00 600,00

TOTAL 27.467,50

2

R.ua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8I 00, X - 86.250-000
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PREFEITURA Iv4UNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTAD O DO PARANA

cuúsuu reRcerna . oe ucÊHcn
0 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 sêu extrato no DiáÍio Oficial do Municipio de Nova Santa
Bárbara.

cLAúsuLA QUARTA- DA DorAçÂo onçeueNrÁnn
As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da segurnte dotaçâo orçamentária:

cúusulA QUINTA . DA VALIDADE DoS PREÇOS

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

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

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4'da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Preíeitura lVunicipal de Nova Santa Báóara, nâo se obriga a

contratar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regisúo de Preços,

podendo fazê-lo através de outra Iicitaçâo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indênização de

qualquer espácie às empresas beneficiánas, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, garanüdos à beneflciária, neste caso, o contraditóno e a ampla deíesa.

cúusulA sExTA - Do CANCELÂMENTo DA ATA DE REG|STRo DE PREçoS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçâo:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

111

3

DOTAÇÔES

Conta da, r:.,;
despesa " :r,' ,

qÊ Nítito. zsdá:i&pÊsa',..: l.r:: Grupq:dâ.:bnte

150 02.00 1 .04.1 22.0020.2002 0 3.3.90,39.00.00 Do Exercicio

530 04 001.06.1 25.0065.2007 0 3.3,90.39.00.00 Do Exercício

710 05.001.1 5,1 22.0070.2009 0 3.3.90.39.00,00 Do Exercício

1320 05.003.20.608.01 80.20't 4 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercício

1610 06 002.1 2.361.021 0.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

1620 06.002.1 2.361.021 0.2016 103 3.3,90 39 00.00 Do Exercício

1630 06 002 12.361 0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

1640 06.002.12.361.021 0.2016 107 3.3.90 39.00.00 Do Exercício

1650 Do Exercicio
'1660 06.002.1 2.361.021 0.20't6 117 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

1670 06 002 12,361.0210,2016 136 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2330 06 006.12.364.0230.2022 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2610 08 001 10.301 0320 2025 0 3.3,90 39 00.00 Do Exercício

2620 08.001.10.301.0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2630 Do Exercício

2640 08.001,10.301 0320.2025 325 3.3,90.39 00.00 Do Exercício

2650 08.00't.'t0.301.0320.2025 326 3.3.90.39 00,00 Do Exercicio

2655 08.001.10.301 0320,2025 327 3.3.90.39 00.00 Do Exercicio

3000 08.002. 1 0.304.0370,2030 497 3.3.90 39 00.00 Do Exercicio

3090 09.00'1.08.244.0380.2031 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercicio

3340 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3 90.39.00.00 Do Exercício

3580 09.003.08.243 0430.2035 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail [qitacaoânsb.pr.gov.br - u.wrv.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA l3s
ESTADO DO PARANA

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍico, assegurado o contraditório e ampla
defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em funçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto, A solicitaçáo dos fornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser íormulada com a anlecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçào a

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

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar supenor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçá: ou qualiÍlcaçâo técnrca exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍlcadas;

- náo cumpnr as obngaÉes deconentes desta Ata de RegistÍo de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo eslabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro dê Preço ou nos pedidos dela dêconentes; A comunicaçâo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao regisho de preços.

cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRTGAÇoES DA BENEFTCTÁRÁ oe arn
A Adjudicatána obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicados estntamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de

Reíerência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão Gerenciador,

responsabilizando-se lnteiramente pela execução inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não

poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.

A Beneflciaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciános, Ílscais, civis e comerciais

resultantes da contrataçã0.

cúusuLA orrAvA- DAs oBRTGAçoES Do MUNrCÍPlo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma íísico definitrvo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- rqeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo mm as onentações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO I.

CúUSULA NONA - DA AUTORIZÂÇÃO PARA EXECUçÃO DOS SERVIçOS E EMISSÃO DAS

AUTORTZÂÇÕES DE EXECUçÃO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autonzações de Íomecimento, sua retiílcaçáo ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autonzado pelo órgáo requisitante.

Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - rvwrv.nsb.pr.qov. br
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PREFEITURA N/UNICIPAL

ESTAD o Do PARANÁ

cúusull oÉcrNA - DA ExEcuçÃo Dos sERVtços

A utilização dos serviços oconeÉ de forma íracionada e deverá ser executados no prazo máximo 2 (duas)
horas, a contar do recebimênto da ordem de serviço, emitida pelo setor requisilante.
0s serviços deverão ser realizados nas dependências da licitante vencedora e/ou na Secretaria de Obras e
Serviços, localizada na Rua lntervenlor lr/anuel Rrbas, centro - Nova santa Bárbara - pR, quando íor
necessário, ou onde os veículos se encontrarem.

Se houver a necessidade de execução dos serviços fora das dependências da licitante vencedora, será de
responsabilidade desta, o transporte que deve estar em boas condiçoes de uso, motorista, combustivel, bem
como todos os custos necessános, inclusive encargos sociars, flscais, trabalhistas, uniformes e alimentaçáo.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, medrante apresentação da nota Íiscal acompanhada da
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contnbuiçoes sociais previstas nas alineas

"a", "b- e 'c' do parágrafo único do aíigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.212l1991 , às contribuições instituidas a titulo de

substituiçã0, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certiílcado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a PreÍeitura aguardará a regularizaçáo por parte da

beneÍlciária da Ata, iniciando-sê novo prazo para o pagamento, Sendo que a Prefeitura Líunicipal de Nova Santa

Bfubara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. O lVunicípio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do montantê a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc,, devidas pela licilante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" /U20í8 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneflciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação llnanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneflciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as especiÍicações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condições, no prêço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor perlencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução dos serviços.

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

PreÍeitura Municrpal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçã0.

cúUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ- DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiflcativa aceita pelo órgâo ou entrdade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanÇões:

o Advertência;

. 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;

5
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. lv'lulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de íomecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor corespondente ao Íornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo màximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o conkaditório e ampla

deÍesa.

A aplicaçào das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

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

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

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem pouízo das demais sanções cabiveis, sejam estas administrativas ou

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

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Íreqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com matenais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos matenais;

g) escassez, íalta de matenais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atÍasos deconêntês de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DECIMA QUARTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágraÍo 40 do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os segutntes instrumentos:

a) este Editalcom seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regulaÍ quando da emissáo da Nota de Empenho, ou

rêcusar-se a cumprir o objeto adludicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicaçã0,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuizo da aplicaçáo das sançôes cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA- DAs DrsposrçoEs FrNAls

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N0,U2018 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposiçôes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes

pertinentes.

CúUSULA DECIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foÍo da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncra de qualquer ouÍo, por mais

pÍivilegiado que se.ia, para serem dirimidas possiveis dúvidas onundas desta licitação.
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ESTADO DO PARANA

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depols de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata.

Nova Santa Bárbara, 08/03/2018.

ll*lt
=5""*t=..

NOVA SANTA BARBARA

,12*,,
/Etícl(ínúo

RG n&í943.184-6 sESP/PR
Prefeito Municipal

Autondade Competente

I Cr

frlÁ-t 7y,,r"ur1 ,t.tw-6.:t 1

Roberto lgnacio Junior

Empresa: Roberto lgnácio Junior 08396759928

CNPJ: 26.691.574/000'147

BeneÍiciána da Ata

Representante da Secretana

lvah Ruy

, do Trabalho e Geração de Empregos responsável pelo acompanhamento

da ata
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Poder
Executivo

Ano V

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

l- Atos do PodêÍ Execuüvo
HOMOL AOJUOICA o

PRE PRESENCIÁL N" 5/2018. SRP

Aos C8 (orlo) d as do més de r.arço (03) do ano de dors mil e dezoÍo (2018), em meu Gabrnele, eu Eric Kondo, Prefeilo tulun c pal no uso de r.inlras atrrbu ções
egas HOMoLoGO o procedrmenlo da Licrlaçâo Prêgáo Prêsêncjal n.o 5/2018, desliado ao regrstro de pÍeços para eventual contralaçào de máo dê obra para

manutênção de vias públcas pavrmenladas com pedra rrregular, a Íavor da empÍesa qle âpÍêsenlo! rnenoÍ proposta. sendo ela HYAGo MARQUES EVANGELISTA -
PAVIMENTACAO, CNP,J n' 27.292.651i0001-59. num valor lolal de R§ 17.880,00 (dezessete mil, oitocenlos e oilenlâ rêars), para qle a adludrcaçáo nele proced da produza
sels juÍídicos e lega s eíerlos.

_ Dar ciênoa aos inleressados, observados as pÍescnções legars perl nenles.

Eíc Kondo
PÍeÍeito Munrc pal

08JETo - Regislro dê preços para êventual conlrat ção de empresa paÉ píeslãçào de sêíviços dê boríachâria, parâ vêiculos levês e pesados da Frota Municipal

VÀLl0A0E 0A ATÀ: 0e 08i 03/20íS â 07/03/2019.
BENEFIcÁRta oÀ aÍa: RoBERTo tGNActo JUNtoR 08396259928
CNPJ sob n' 26.691.574/0001-47
Avênida WalteÍ G! mâÉês da Costa, 145 ' CEP: 86250000 - Bâir.o: Cenko, Nova Santa BárbâÍai PR

ESPECIFIC Ào Do osJEÍo E OS REGISÍRADOS

0c

Edição N' 1192 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Ouinta-reira,08 de Março de 2018.

ITENS

Lolê Ilem Cod,So do
pÍodub/seÍviço

thsdlçáo do píodut sêrviço Àlarca do podub Uniiade dê
mêdrda

Ouanüdade PÍeço

uniláíÍ)
Preço tohl

Borraúaia Píego de ouro UN 50 00 9.00 450.00Lole 001 1 7150 B co dê veiculos leves

Lote 001 2 7149 B co do pneu da pazrnha Boríaciara Prego de OuÍo UN 15 00 19 50 292.5C

ConseÍto de pneu 14,9 x 24 ou 26 (diante ro do
tratorlraç3do)

BorÍachara Prego de ouD UN 40 00 38 00 1.520 00Lote 001 3 6782

Lole 001 4 6779 Conseilo de pneu 1400 x 24 (pa[ola) Borraóâna PÍego de ouÍo UN 50 00 ,5 00 2.250 00

Consêdo de pnêu 17,5 x 25 (pá cáíesade ra) 8oríaóana Prego de ouo UN 60 00 47.00 2.820 00Lote 001 5 6778

UN 60 00 23.00 1.380 00Lote 001 6 6780 Conseno de pneu 215,75 x 1.75 (ôn bLrs) 8orâ.nariâ Prêno de OuÍô

7 6781 Conserlo de pneu 75Cx16 pneu danlerro e

cáretâ de tralor

8oíaúana Prego de ouÍo UN 60 00 17 00 1.C20 00

UN 80.00 27 AA 2.160.00Lole 001 8 6177 Conseío de pneu 900120 ou 1000x20 BoÍâ.naria PÍêoo de OuÍo

Lote 001 I 5775 ConseÍto de pneu ambuláncia BoÍadrariâ Prego de ouro UN 40,00 12,50 500 00

Lole 001 '10 6788 Consêío de pneu da relÍo esaávadeiÍâ 14/17.5 8oÍaclaaa PÍego de ouío UN 40.00 42 50 1.700,00

BoÍadraria Prego de Ouro UN 30.00 43,00 1.2S0.00Lote 001 11 6787 Conseí1o de pneu da Íeko escavadeira 19.5/24

UN 11.50 1.380 00Lole m1 12 6784 Conseío de pneu de cânos leves (pêsselo) Bônadraria Prego de ouro 120.00

Conseio de pneu Laseuo de talat 292 265
785 60í 2

BoíÍacjiaria Prego de 0uro UN 30 00 53 C0 1.590 00Lob m1 13 6783

Lole 001 6789 MontageÍn oe pneus de veículos eves
(passeo) anrb!ánca, vans e uti lànos oe
pequeno porte

BoÍadana PÍego de 0!ro UN 160 00 11.00 1.760 00

Lote 001 15 7597 MontageÍn de pneus agrícolas Borrachaia Prego de 0uro UN 20 00 49 00 980 00

Lotê 001 16 6791 lüontagem de pneus de cam nhão e ón bus Bofiachana Prego de 0uÍo UN 80 00 22 5A 1 800 00

Lote 001 7596 Montageín de pneLrsde cáínnho de Gân Eorraúaíra Prego de Ouro UN 30 00 600 180.0011

Lore 001 18 7595 Montagem de pneus de veicllo pesado - Pá

Canegade ra

8orÍechana Prego de 0urc UN 30 00 50 00 1.50000

Lole 001 19 6790 Montêgên de pneus de veiculo pesêdo

Patrolê
Eoneóana Prego de 0uo 30 00 48 50 1.455 00

UN 30 00 28 00 840,00Lote 001 20 6786 Tip top n" 10 BoÍíadara Prego de ouro

600,00Lole 001 21 6785 BorÍâúâna Preoo de OuÍo UN 30 00 20 00

TOTAL

rp lop n'6
27.467,50

Oiário Oricial Eletrónico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Fua Wa Íedo AXlenco!( de Moraes n'222 - Cenlro

Fo.e,Far: (43) 3266,8100
E-ma,l daaooÍ,c ai@nsb pr qov br

wwY/.nsb pr gov bí
ww úansparenc aparana com br'doensb

ôr.Lne . ;:s,':,., 3. a.:'irtr! :ir: irrd :,.: 'lBó'!ra Frêh rL 3',1,nrna !.:ôtil8:.|!ll'.i Áa:lLi::/\
- S"a autÉ.: oCôoe e qrra, Lri ocss!,iúê rÉ-iii..1. ..". r.!
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EXÍRATO DA ATA DE REGISTRo 0E PRECo N.0 1/20'18 - PMNSB - REFERET{TE AO Preqão Presencial no 4/20íE - PMNSB
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Poder
Executivo

Ano V

I PRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, dê 02 de abril

2013-

IA DE REGISÍRO OE o Presencial no 4,/20í 8 - PMN

OBJETO- Registo de preços para eventual contÍataÉo de elÍlprasa pará preslação de serviços de boÍrachaia, paÍa veiculos lêyes e pesados da Frota Municipâl

VALIDAoE DA AÍA: De 08/03120t9 a 07/03t2019.
SENEFrcúRn DA AÍA: RoBERTo rGNAcro JUNIoR 00396759929

;lI'lPJ sob n". 26.691 .574/000147

'enida WalteÍ Guimaráes da Cosh, 145 . CEP: 86250000 - BairÍo: CentÍo, Nova Sanla Báôara/PR

ít)

@

ESPECI DO OBJETO E PRE S REGISTRAOOS

m1

Lole 001

oBJÉTO - RrgistÍo de preços paía evênlual cont ataÉo de mão d. obra para manulenÉo de vias públicas pavimenladas com pêdra kÍêgular.

VALIoADE DA ATA: Dê lz03/20í8 a 11i09n0í9.
BENEFtctARtÂ oÂ aTA: Hyaco MARouEs EvANcELtsrA - pavrMErirAçÀo lrE
CNPJ sob no. 27 292 651i0001-59
Rua Tetsuo Kondo, 270 - CEP:86250000 - Baiío: Conjunto ÀlvoÍada, Nova Santa BáÍbara/PR.

ESPECIFIC Âo Do ouElo E OS REGISTRADOS

ITENS

códgo4-.
prituÍlbírtiÉ

r:FE:: htl . DosqtÉo ô Foúrb&niço ...,':.!trya-.oqro4& ' UoirEds &
. .';irida

eraüdad€ PÍs@
unlrb

PÍe9D tobl

Lote 001 1 7150 Bim de veiqrlos leves 8oÍadraÍiâ Prego de OuÍo UN 50 00 900 450,00

Lote 001 2 7149 Eico do pneu da paanha 8oíadraÍia Prego de Ouo UN 15,00 19,50 292,54

Lote 001 3 6782 Conserlode pneu 14,9 x24 ou 26 (dranteiío do Iralor lraçado) Boíadranâ Prego de OuÍo UN 40,00 38,00 1.520,00

Lote 00í 4 6779 Conseío de pneu 1400x24 (patrDla) BoÍadada PÍego de Ouro UN 50,00 45,00 2.250.00

6778Lole 001 5 Conserlo de pnêu 17,5 x25 (É cáÍegaderc) BoÍedaÍiã PÍego de 0!ío UN 60,00 17 Ín 2 820,00

Lole 001 6 6780 Coíseílo de pneú 215,75x 1,75 (ombus) 8oíâdlâíâ Prêgo de 00rc UN 60,00 23 00 1.380,00

Lole 001 7 6781 CoÍiseío de pneu 75011 6 pneu dianteio e cáÍÍetâ de faloí Bon"daíia P.ego de ouÍo UN 60.00 17,00 1.020.00

Lole 001 6717 ConseÍlo de pneu 900x20 orr 1 000x20 Boíadaía Prego de ouo UN 80,00 27,00 2.160 00I
Lote 001 9 6776 Conseío de pneu ambulância 8oíradâÍia PÍego de Ouo UN 40,00 12,50 500.00

Lote 001 10 6788 Conseílo de pneu da Íeko esaavadeira 14/17.5 BoÍÍaóeÍia Prego de Ouo UN 10 00 42,50 1.700,00

Lote 001 11 6787 Consedo de pneu da Íetro esEvadeira 19.524 BonaóaÍia PÍego de Ouo UN 30,00 43,00 1.290,00

6784 Consêrlo de pneu de caíos leves {gasseio) Boràdraria Prego de Ouío UN 120,00 11,50 1.380,00Lote001 12

UN 30,00 53 00 1.590,00Lote tJ01 13 6783 ConseÍlo de pneu lÍasêirc dê tÍalor, 292,265, 785,6012 Boíadraíia Píego de ouío

UN 1ô0,00 11.00 1.760,00Lore 001 14 678S Montagem de pneus de veiorloGleles (passêio), ambulánch, \/ans

e uüliláÍios de pqueno porte
BoííadaÍia PÍego de ouío

BoíÍadaÍia PÍego de ouo UN 20,00 49,00 980.0015 7597 Mmlagem de pnêus agícohs

Eorrâciâía Prego de Ouo UN 80,00 22,50 1.800,0016 6791 Mofllagem de pneus de caminháoe ônibus

UN 30.00 6.00 180.0017 7596 Mofllâgem de pneus de caninho de Gen BoíÍaóada PÍego de ouoLote 001

50,00 1.500 007595 Monlagem de pneus de veÍfllo pesado - Pá CâÍÍEâdeiÍa Boíraóana Prego de OuÍo uN 30,00Lote 001 1E

8oÍaôaÍia PÍego de Ouo UN 30.00 48,50 1.455,00Lob 001 19 6790 Moílagem de pneus de veí@lo pesado - Patíoh

8oíraôana Prego de Oum IJN 30.00 28,00 840,00LotÊ 001 20 6786 Trp lop n' 10

UN 20,00 600,0021 6785 Ílp lop n' 6 Boíraóâna PÉgo de Ouo 30,00Lob 001

27.467,50TOTAL

IÍENS

:lrana do-
.:Edb,,,:-t!b:' Ígír - Côüq dq. -

i*tmndÉi
ljltiiade do
'.inôddà

ouanliihde Píeço

uniÉÍio
PrBlo tolál

ManulenÉo e reparo de üas fiblícas do munacípio de Noya Sanla Báôara paúínenladas em
pedía iíegrlar, que se encontram cDÍn iÍÍegulaÍirades, seliências e hlÍacos

1200.00 14,90 17 880.00Lote tl01 1648

TOTAL 17.E80,00

Gu,É':rô ài!trEdD Éi a€d úú. Ol3lá il.ra Sr rr
Bô/bara PreÍêftr_e l,tunopôr 'Js56103tur16c aC SÉriÀsÀ
- Su. ârrstcdde é ga.erbó. desce oG Ísrar,É.ro â!a!4
*)!lb lorÍwr lrffiÍff@aaÍa^a l,h brdHsú

Diário OÍicial Eletrônico do Município do Nova Santa Bárbara
Rua:Walfledo Billencoult de Morces n'222 - Cenúo

FonelFôr (43) 326H100
EJnarl. dradoofi clal@nsb.pr. gov.br

www nsD pr.gov.br
www.lranspârenc|apârana.com br/ftênsb
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Ç- io, Scxta.Feíra, 08.de JuÍrho dê 2Oí8 ^E.rioãd

iPrefeiturã llIunicipal de Nova Sa
- ÉolraL oE H^dlnaçÃoI REF:ÉôrtÀLoÉToMÂõAoÉpFEçosrtÚuroíB

^.o.n,§llêIEE§ao.onrnkáshler.!.€(b§nâor€t 
Éodooôle(oôEdtãr

dú Ío&AdÂEE PREçG| n" Z2rr8, qur aÉ§ á âúlBá ê vair@Éô de
doúFÉítá§aodràabiliLçio, rllrÉiullsDilígíaa !.9ül es Émpomnta§:
.J'/. E|,riÊlL
Ir t iorcrnrder crontr (tD^ cr{pr n'!ú.ir.i..ÂEor {,
:!_ . _q!IEq!1x!!!apE9!rs c!Ê!Lr c ?l{ ol l.._o?4ql {e

êqrúúi, úlgisi.tr. {ur ddr ó do plsa de 5 (.!Eo) drâs úlei3 contedos dá dáta
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. Oc.gúol tfEebündlto dos ENê[op€s:aló à! l3h3oÍnin do du 2á]06/2018
lt*r ô PrÊsáo: Oiá 2í)Gl2O 18. âs l4hoomin
Pr!Í! ÍÉIrt'o: Rt 167 í)O0O (c.nto e orte.tã € s€le dl 6 qüíhenlG .eâis).
IÍídr*ér Conphítoolâ.e§. pod.Íáo ser oblk á. em hoáÍio do êrpêdEnlê nâ

PÍ€lC{r. tlvrúalad d€ Nová S.ntâ 8á.bã6. silo à Hu. walÍÍedo &ttencouí de
f$á.ts ( 222, p.ú loíer413266.€100. po. ÉrEili tuitÀ§6c1:$ürÍ"rrr§ o, p€h site
LrrE ürtE4er,tÍ Nova Sânuâ AárDá.a. 0106/2016.

PUa[rcAçÃo ÍR €5TKI
REGISTRO DÉ PREçO II.' 67/'

PREGÃO ÊLETRÔNIO
OBJETO- Reg..úod Fqa par6 evei

Díoreldei, pára uÉhnêoaáo tt8 vÊidlos d
vÁt rDAoE DÀ-aÍa D. '!r/0320r 7 a 1or0
aENEFrcrÀRÁ o^ÂTAÂir.MÊNoEs -/
CNPJ sob no 06 009.6@rc001{5
Rú Pá.á 3:l - CEP] E6aO425O - g.rm. Jc
REsPot('ÀvEL JURIDt@ cáúiêlalm

CNPJ soô n".00.047.051/0m 1-0C
Av. Joao Mânoêl do6 Sâílôs Ribâs, 57

Russàr. Poítâ G@§!á,PR
RESÉONSÁVEL JURIOICOi Gâ!ft I AJM
ESPECIFI C|o OEJETCI E PR

ESPECIFI Áo oo osJEto E PR

7

rruf,E§ÍEAL OO EXTRATO DAATA OE
RE I'E o x.. rÀorl-pÍtsg neTERENTE 

^o 
pREG^o

ô8JEÍo -
ENCIÂLN'

pl.3laç5o ds leÍvi§Ds ds borÍacnsm. perÉ Eldk,3 levês ê pesados dâ Frclá
MuÍ*iDàt. V^||OADE DAATA O€ 06/03i2019 a 0 /03/2019.

BEôrEFlcúÂlADAAÍ^ RoBLRTo rGNACro JlJNroR oa396759928
CNPJ sioon . 26.69 |.574/OO0 t -4 7

, Áw.Kra lvalld Gur@iries dá Gosta, 145 - CEP. 06250000, BaÍro: Cálro. Nôrá
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PREFEITURA MUNICIPAL

ES TADO DO PARANA

NO

NOVA SANTA BARBARA lt3
CHEK LIST

MODALTDADE: pREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

( ) ELETRÔN|CO MPRESENCTAL
.)

I

7
8

NO especrrrcaÇÃõ DOC OBS.
1 rocessoCa ado ÜK,
2 Ofício da secretaria solicitando OK,
3 Prefeito pedindo abertura do processo ,illc
4 Orçamentos (estimativa de preços) I It",
5 Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) rlk
b Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaÇáo) í)Kl

LicitaÇáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) {

Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) 0i< r

I Aqtorizaçáo do Prefeito para abertura
í0. IResumo do Edital K
11 Edital completo 0Kr
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital
13 Parecer Jurídico (Edital) irK,
14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União). 0kJ

15 Publicação Mural de Licitação (TCE) (lKr
16. Documentos de Credenciamento ( Kr
17. Propostas de Preço K,
18 Documentos de habilitaçáo
19 Ata de abertura e julgamento \ I

20 Proposta final das emprêsas vencedoras
rK,21. Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação)
(22. Parecer Jurídíco (Julgamento)

nK'23 LicitaÇão ao Prefeito (Homologação)

t24. Homologação do Prefeito

i.rI
25. Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/

Diário Ofi cial Eletrônico)
0zo Ata de Registro de Preços

27 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal
A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município) íKr

28 Licitação ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada
29 Se houver aditivo:
30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
31 Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário OÍicial do Município)

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone,l3. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla
Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacao?nsb.or.gor.hr - wtrv.nsb.pr.gov.br

)

i.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TER]VIO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITÀTOR]O
pnncÃo PRESENCIAL N" 4/2018

Aos 19 de juúo de 2018, lavrei o presente termo de encerramento do processo
licitatório de Pregão presencial n' 412018, registrado em 09102/2018, que tem
como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do no

001 ao no 114, que corresponde a este termo.

lEtoiru Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walfredo Binencoun de MoÍÊes n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

[-mail - licitacaorAnsh.pí.pov.br - \\'\t'!v.nsb.pr.gov.br



lHt
1a

Poder
Executivo

Ano V

IXIPREN oF.lcl L -
h? 960,' rbÍll

.dÉ:
Quarta-fêlra, 05.1 6 - l{ovla Santa Bárbara, PrEná.

Referente ao Conlralo no 242!1§.
REF.: Pregáo Presencialn.o 292016

PARTES: unicípio de Nova Sanh BáÍbara, pessoa juÍídica de direito publico inlema, inscila no CNPJ sob o no 95.56'1.080/0001 60, com sede administratjva na Rua
Walííedo BittencouÍt de MoGes, 222, nesle ato representada pelo Senhoí PÍeÍeito Municipal Sr. Eric Kondo e a empresa BRENO JORDÃO. EDITORÀ inscÍita no CNPJ sob
n'jq172.879/0001-02, clm sede na Rua Rio de JaneiÍD, 125 - CEP: 86300000 - Baiío: Centro, Comélio PÍoópio/PR, neste alo rcpÍesenlado pelo Sr. Brêno Jordão.

Ob.rÉTO: Contratação de seÍviços jomalísticos para divulgaÉo de atos oficiai6 do tuecutivo Í{unicip8l.

PRÂZO DE VIGÊNCIA: Mais '12 (doze) meses, ou seja, até O6r09n0í9.
VALOR DO ADITIVO: No vabÍ mênsaldê Rt 2.650,00 (doi6 mil, seiscentos e cinquenla reai6), tolalizando R$ 3,l.â00,00, (trinta e um milê oitocêntos reais).

RECURSOS: SecÍetaía de AdministraÉo.
SECRETÂR|Â SOLICÍTAi{IE: SecÍetaia de AdminisuaÉo.
RESPOISÁVEL JURÍDICO: GabÍielAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963

OATA DE ASSINÂTURÂ DO IERHO DE ADIIVO:

AVISO DE LICIT
PREGÁo PRESENcIÁL N.67/20í8 - sRP

Objeto: Regisüo de píeços para eventual confataÉo de 6êíyiços de oficineiÍos no Espâço Conviver - SeÍviço de Convivência e Foíâlêcimenlo de Vínculos.

Tipoi Menor pleço, poÍ ilem.

Recebimento dos Envelopes:Até as í3h30min, do dia 20/09f2018.

Inicio do Prcgão: Dia 20/09n01E, âs l4h00min.
Preço máximo: R$ ,19.920,00 (quarenta e nove mil, novecêntoÊ e vintê rêais).

lnÍOlEi!õÊsloEdÊtrllleE§: poderão ser obüdas em hoÉdo de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, silo à Rua Walfredo Bittenmurl dê

Moraes no 222, pelo fone: 43-326ffi100, poÍ Email: licitacao@nsb.pr.oov.br ou pe lo site www.nsb.pr.qov.bÍ

Nova Santa Bárbara, 04/09/20'1 8.

lrarco Antônio de Â.ssis Nunes
Pregoe im

0/2018

0 N.o í12018 -ATA DE R DE PRT
PREG

oBJEÍO - Registso de prcço3 pera eyêntuel conúataÉo de empÍesa para pÍEstaÉo de sêÍyiços de borÍacharia, para veículos leves e pesados da FÍote
unlcipel.

VALIDADE DA ÂTA: t)e 08103/2019 a 0703/2019.
BENEFEÁRÁ DA ATA: ROBERTO IGNACIo JUNIoR 0E39675992E

CNPJ sob no. 26.691 .574/0001{7
Avenida Walter Guimarães da Coslâ, '145 - CEP; 86250000 - Baino: Cenlro, Nova Santa Báóara/PR

ITENS

:ifrEÍi§E;ffi
BoÍÍachaia Prego de ouro UN 50,00 9,00 450,00Lole 001 1 7150 lBico de veiculos leves

19,50 292,50Lole 00í 2 7149 lBico do pneu da pazinha BonachaÍia Prego de ouÍo UN 15,00

38,00 1.520,00Lote 00í 3 6782 JoonseÍto de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianteiro do

Itrator trapOol
Bonácharia Prego de ouro UN 40,00

,=a.! =--+=Ii:'-.isi'iT:='ã+-n. 
---=

t:Éa- i, .-..,t ;,--"ãã:É

ESPECIF DO OBJETO E PR OS REGISTRADOS

Diário oficial Elefônico do Municipio de Nova Santa Báôara
Rua: WalÍÍêdo Bitlêncourl de Moêes n'222 - C€nlÍo

Fonê/Fax: (a3) 326S8100
E{nail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb-pr.gov.bÍ

OoâÍrE b àss'na.lo poÍ C€rtíÉdo Dlgital - Nda Sânta
8ártá.â PrEíGhrrâ illÍlo9irr: 95561080m1@ -^c SERÀSÂ

- §á a'rsrdddat. a ga'DnE d6ah qa !üsEdo â!àvéâ
do§têr htE/^M tâÉD4frid,aÉ,Édn b.rdoêEh/

Ato3 do
EXTRÁTO 2'ÍER O DE ADTIIVO

§it!ÉrE!E==:':.:



Nova santa Bárbara - PR, 05 de setembro de 2o1B - Diário oficial EletÍônico - Ediçao: 131ô/2018 -l2l I i.r)
Lote 001 4 6779 Consêío de pneu 1400 x 24 {patrola) Boraóaria PÍego de Ouro UN 50,00 15,00 2.250,00
Lote 001 5 6778 nserto de pneu 17,5 x 25 câÍÍegadeira) BoíÍachana Prego de Ouro UN 60,00 47,00 2.820,00
Lole 001 6 6780 Conserto de pneu 215,75 x '1,75 (ônibus) BoÍacharia Prego de ouro UN 60,00 23,00 1.380.00
Lotê 00't 7 6781 Conserto de pneu 750x16 pneu dianteiro e

careta de trator
BonachaÍia PÍego de Ouro UN 60,00 17,00 't.020.00

Lote 00í 8 Conserlo de pneu 900x20 ou '1000x20 BoÍÍachada Prego de Ouro UN 80,00 27,N 2.160,00
Lote 001 I bílb Conserlo de pneu âmbulância BomchaÍia Prego de Ouro UN 40,00 12,50 500,00
Lote 001 í0 6788 Conseílo de pneu da reko escavadeira í4117.5 Bonacharia PÍego de ouÍo UN 40,00 42,50 í.700,00
Lole 001 11 6787 Conserto de pneu da relro escavadeira 19.524 Bonacharia Prego de Ouro UN 30,00 43,00 1.290.00
Lote 001 12 67M Conserlo de pnêu de cârÍos leves (passeio) BorachaÍia Prego de Ouro UN 120,00 '1 't,50 1.380.00
Lote 001 13 6783 Conserlo de pneu lraseim de lmtor, 292, 265,

785,6012
BorachaÍia PÍego de Ouro UN 30,00 53,00 1.590,00

Lote 00'1 14 6789 Montâgem de pneus de veículos levês
(p3sseio), ambulância, vans e utrlitários de
pequeno porle

Bonacharia Prego de ouro UN 160,00 1í,00 1.760,00

Lote 001 Montagem de pneus agricohs BoÍrachana Prego de OurD UN 20,00 49,00 980,00

Lote toí to 6791 Montagem de pneus de caminhão e ônibus BomchaÍia Prego de Ouro UN 80,00 22,fi 1.800,00

Lole @1 17 7596 Monlagem de pneus de c€rinho de Gari BoÍrachaÍia Prego de Ouro UN 30,00 6,00 180,00

Lote 00'1 't8 7595 Monlâgem de pneus de veíGjlo pesado - Pá
Canegadeira

Bomchariâ Prego de Ouro UN 30,00 50,00 1.500,00

Lote 001

. '001

19 67m Monlagem de pneus de veículo pesado -
Pahola

Bonacharia Prego de Ouro UN 30,00 48,50 í.455,00

20 6786 Tip lop n' 10 Eomcharia PÍego de Ouro UN 30,00 28,00 840,00

Lote 00'l 21 6785 'lip lop n'6 Borrachada Prego de Ouro UN 30,00 20,00 600,00

TOTAL 27.467,50

TO DA ATA DE REGISTRO OE P , 102n017 -P)A
REFERENTE AO PRE

OBJEro - Rêgisúo dê prDços para evêntual aquisição dê materiâis odontokigicos e mêdicamênto injetávê|, para suprir as necessidadês da SêcrêtaÍia
Municipalde Saúdê.

P

VALIDÂDE DA ATA: th 11n2n017 a 10112J2018.

BENEFICúRlA DA ATA: OEiIÍÂL OESTE EIRELI- EPP

CNPJ sob no. 05.4'12.í47000142
Rua das Flores, 549 - CEP: 89899000 - Baino: Centm, lpoÉ do Oeste/SC
RESPOilSÁVEL JURíDICO: GabrielAlmeida de Jêsus, OAB/PR n'81.963

ITENS

4800 AGULHÂ GENGIVAL ETTRA CURTA 30 G X 1i2 CX C/
1OO UNDS COM BISEL TRIFACETADO

lnjecta cx 10,00 31,43 314,301Lotê 001

io,.iiT 1 4804 EAirDA MATRTZ 0E AÇ0 rNoX No 5 Maquira UN 4,00 1,20 4,80

4,00 1,84 7,36Lote 012 1 4805 BANDA MATRIZ DE AÇO INOX NO 7 Maquira UN

BROCA DE BAIXA ROTAÇÁO 8 Kavo UN 6,00 7,98 47,88Lote 024 1 u24
21,97 43,941 3r''28 BROCA TRANSMETAL PARA CORTE DE METAIS 25 MM Kavo UN 2,00Lote 026

Maquira EMB 1,00 19,89 19,89Lote M3 1 56/2 CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

FOTOPOLIMERIáVEL E RADIOPACO. FOTO

ERANCO E FOÍO OENTINA EMB. C/ 1X2 G'
24,44 48,88CIMENTO PROVISÔRIO C/ 20 GR BRANCO MaquiÍa UN 2,00Lote 044 1 4812

16,34lodontosul cx 2,00 8,'r 7Lote 050 1 650 CUNHAS CERVICAL ANATOMICA COLORIDAS DE

MADEIRA CX C)/ 1OO UNDS

Maquira FR 4,00 9,85 39,40Lotê 06'1 1 3438 EUGENOL FRASCO C/ 20 ML

1 't,46 ».,92Maquira UN 2,00Lole 069 1 4825 FOSFATO DE ZINCO FRASCO C/ 10 ML

CX 2,00 1't,99 23,984826 FOSFATO DE ZINCO PÓ CX C/ 30 GRAMAS MaquiraLote 070 1

'127,40Maquira FR 4,00 3'1,85Lole 076 1 4831 IODOFORMIO PO AMARÊLO PESO LIQUIDO 1O G

2.00 16,98 33,96Ker cxLote 084 1 1201 LIMÂ PARA ENDODONTIA K FILE 15i4G 21 MM 1'
sÉRrE AÇO tNoX EMB. C/ 6 UNTDADES

2,00 8,46 't6,92lnjecla cxI u LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MM

DE LARGURÁ X 170 MM DE COMPRIMENTO CX C/

150 UNDS

Lote 090

4,00 19,76 79,M[,taquira UN4836 ÓLEo LUBRIFICANTE ALTA E BAXA ROTAÇÀO

SPRAY 2OO ML

Lote 093 1

Eé;ãd

ESPECIF DO OBJETO E PR OS REGISTRÂDOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
ooorlMro .snâdo Dof c€Ó6ca6 DgrlÊl - tlova s€nlaRuâ: Welfredo &tlencourl de Moraês n'222 - Centro

Fon€/Fâx: (43) 3266{100
Eíall: diaÍioofi cial@nsb.pÍ.gov br - Sll€: w'Á/w.nsb.pí.gov.br

Bww-tÍansparênciaparane.com.br/doensb
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ção:1610 C, Procópio, Sexta-Feira, 07 de-Setembro de 201,8

r - Paraná
ia Fádrnâ (PR). Darâ o .r.rcldo dâ 201ô. fc!
nro)do \ãloílot l do coíltrlo (íEE óoô i3rl!
D âditt\io coôuátuâl 06t/2018), totâk6ndo um
I. mll t tz.ntd .-.aLnta a dol..t.l!.
.65dâLsln.'6-66ê93... - .

lêntês . lnaliâaldas aa:domlit dâu6ula3
, o.ilinâ|. d€!d. Src níb colUlt,rÍ dn 6

Prefeitura Munieipalr de Nova
Santa Bárb4ra,- Paraná

avlso oE ucÍÍ ÇÁo
PREêÀO PRESENCiAL TF 67NOít - SRP

Oqêb: Rlglstp dc pítçor paír avantJC conb8taçao d€ aaryiços <ls ofonêios
no Esp.ço CoÍryi6r- S.rvlçô d.Convivúdrr. FoítrLdm.írlo d. Vlnorloê.

TlDo: Manoí pÍ!çô, po. lcÍr
R...IrÍi.ntó óor Env!bp€.: 

^!á 
.r l3hii&nh, do óh 20ir0Sl201 8.

lni:io do Pr.g6o: Diâ 20/09,201ô, a! 'lzthà0mlô.
PÍ!ço lrúúío: R! 49.9110,00 (queíúL . nor. mil. írov.c!nl,o6 . ünt3 Íori!).
líiÍoíÍÍrâÉ6 Coílrpld ôtaú.: pod..áo r.Í obüda! êm horádo d..rpodimtê

nâ PícíàiüJre Munldpsl d. Novâ Sante Bá.bãr., .fto à Ruâ Wllír.do BiltoncuJrt dê
Mo..€rn'222,p.bÍori.:it3.326&€1m.po.Eínâ :lültd6rÀúàprí.vbroupêlo
6n !Ea&!*.s.seÍE

Not/8 S.ntá 8áôeÉ. 0a/03201E.
MgrEo AnEl o ócÀrit tü.t16
PÍagoalro
Porlrrb n'0,t(tr201

BucaÇÁo,ÍRrmÊsrR^L Do ExrnaÍo o^ aÍa oÉ REorsÍRo 0É

lntâr - o.lginádo do orçalncntê la,al m

Ís FâÍl,ná nô ulo de,ruls etlbulçóa! quo lhâ
da ilot a Fáüma a arrbÍizáç5 contld! É Ld
rmbío d. 20'l7,

,rc{do CÍédío m vJo. ô Flt 25.45Q.6 psÍú
nláÍi.t!):

IO
0.m.m.00.m - MATERh! DE CoNSUMO

9.00.m.@.ôo , orrlnos sEFrvrços DE
3.700.@

1.90.,{7.00.00.00.00 - oBRrG^ÇôEs
2 2m,00

11_00.00.00.@ . SENTENçAS JuorclArs

ÇÃo
l/ENIO
O.M,M,M.M . MÂTERIÂL DE CONSUMO

pí.rta$o dê sâryiçoa da DoÍrachaÍia, pard vllorloa LrE! a pô6ados d! Fmlá
Municip.l.

VALIDADE 0A Tlc 0! 0tô3/'2019.0103/20í I
BENEFTcIÂRlÀoÂÂÍA RoBÉRrotGNÂcto JUNIoR og:t967s9928
CNPJ !ó n'. 26.&91 .574,1000 i {7
Ay€niú Wâlt€. Guiín íáe5 da Cô6tq 145 - CEP: 04250000 - Bálro: C.nrÍo,

Nov-a Sãn|,. BáÍb.r€/PR

4r:2018- PliaXSB
OSJEÍO - R.cisto

ESPECI

),M,M M.M . MAÍERIAL OE CONSUMO

uo€
).o.00.m.@. M ÍERr t DE cot{surro

PREVIDENC!À
STTENCI SOC| I-
r.oo.oo.oo.oo . MATERTÂL dÊ coNsuMo

lm.m.oo.m - MATÉR|aL 0E coNsuMo

6.00.m.00.00 - ÂuxlLto.ALtMENÍAÇÃo

Ào
ENIO
.00.@.m.00. osRtcÀ@€s PArRoMls

.6.00.00.00 - oBRTGAçÔÉS PAIRoNÀS

OO OBJETO E P REGISTRADOS

!ínonláêo qi,. trátr ô aÍugô ántsílrÍ s.r&
nubçâo ê axc63!o p!ÍrlC a/oo lolâl dâ(!)
{§):

ENIO
m.m.m.m - ouTRos sERMços DE
t.500.m

E.Éh b lx| ,rr. IlbDl
r{ F.Ê.i- lÉ |I'I tr.a Ilb-I

bd-.lsrra-t ad ta
lh.;É. lb.- II b I

lodi.ôE !.era !-r Etü trI h-. Ilb-I
lcóôErtrrãÉ ldú lrrldtdr) thô Ittral
là'-ô-rsr!rrr! kãi trlÉr h!.. I
lbil

- r-""-"'-Fr
tr. 1

nr róôú.-dlr* la
Itr',! hr. Illorl

.lt. lcd.r. h thà tnP H. I
td-ô*É.Ê. Lü lrr
la,IÉúõ, ,8. IIlo-I
F .-ôÉ.ô*-hF.rjú Ial-I-rHã."eb. Ilrm- b- I

IDE
1.11.00.00.00.00, vENcrMENTos E
. 1.7í).00
REVIOENCIA
ÍTENCIA SOCIAL
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-:.": i
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocEsso r,rcrratóRto
pnrcÃo rlnrRôNlco No 4/2018

Aos 07 dias do mês de setembro de 2018, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Eletrônico n' 412018, numeradas do no 001 ao no

I 18, que corresponde a este termo.

Ekitu Cristitu Â f,os Santos
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Wallredo Birtencouí de Moraes no 222. Centro. l'one -13- 3266.8100. CEP - 86.250-000 No\ a Santa Bárbara. Paranii

E-mail lrcitacilo í nsb.pr.gov hÍ ' rr rr\.nsb.or.Bor.br
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
L€l n" 6ô0, de 02 do abril
de 2013.

OBJET0 - Registro o sa Para prestação de lô'

VALIoAoE DA ATAr Dê 08/03/2019 a 07/03/20'19.
BENEFICúRA DA ATA: ROBERTO IGNACIO JUNIOR 08396759928
CNPJ sob no. 26.691.574i000147
Avenida WalteÍ Guimaráes da Cosla, 145 - CEP: 86250000 - BaiÍo: Cenlro, Novâ Santâ BáôaÍa/PR

Edlção N" 1374 - Nova Santa Bárbara, Parâná. Ouarta-leira, 05 de Dezembiti Í

ÍO DA ATA AO PREBO DE PRE 0 N." 1/2018 - PMP BL PRESEN taL No 
'U201

ESPECIFIC DO OBJEÍO E PRE OS REGISTRÂDOS
s

toE IEÍI Códl{p do
ptodut sêírip

DesciÉo ú F!únD/senip Àlara do ploúb Unt&&
medda

Aranfdade Prcfo
unlúb

PÍrp btel

Lote 001 1 7150 Bico de veículos leves Eonadlaíia PÍego de Ouro UN 50,00 9,00 450,00

Lote t»1 2 7149 Bic! do pneu da paanha BoíradâÍja PÍêgo de Ouro UN 15,00 19 50 292,fi
Lote tnl 3 6782 Co.seío de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianterro do traloÍ traçado) Borâd]âna Prego de Ouro UN 38 00 1.520,0040,00

Lote 001 4 6779 Conserto de pneu 1400 x 24 (palrola) Boíraciaía Píeqo de Ouro 45 00 2250,00UN 50,00

Lote tJ01 5 6n8 Conserto de pneu 17,5 x 25 (pá câÍegadeira) Bonaciaíia Prego de Ouro UN 60,00 47.00 2.820,00

Lote 001 6 6780 Consertode pneu 215,75 x 1,75 (ônibus) BonEóaÍia Prego de Ourc UN 60,00 23.00 1.380,00

Lote 001 7 6781 Conserto de pneu 750x16 pneu dianteiro e cânela de tÍalor BonaôaÍia Prego de Oum UN 60,00 17,00 1.020,00

Lote 001 I 6777 CônsêÍto dê pnêu 900x20 ou 1000x20 Boradiaia PÍêgo dê OuÍo UN 80,00 27.00 2.160,00

Lote 001 9 6776 Conserto dê pneu ambuEncia Bonaúaia Prêgo dê Ouro UN 40,00 12,50 500,00

Lotê 001 10 6788 Conserto de pneu da relro esc€vadeira 14/17.5 Bonadraria Prego de Ouro UN 40,00 42,50 1.700,00

Lote 001 11 6787 Consertil dê pneu da relro esc€vaderra 19.5/24 Bonacharia Prego de Ouro UN 30,00 43,00 1.290,00

Lote 001 12 6784 ConseÍto de pnêu dê c2Íos lêvês (pâsseio) BoÍaóaíia Prêgo dê Oum UN 120,00 11,50 1.380,00

53,00 1.5S0,00Lote 001 13 6783 Consêítôdê pnêu lràsêiro dê líalor,292 265,785,6012 BoÍaúaria Prêgo de Ouro UN 30,00

Boíadraria Prego de OuÍo UN 160,00 11,00 1.760,00Lote 001 14 6789 Montâgêm de pneus dê veiculos leves (passeio), ambuláncja,

vans e uliliúrios de pequeno porle

UN 20,00 49.00 980,00Lob m1 15 7597 Montâgêm de pneus agrícolas BoíadMdâ PÍêgo dê Oum

UN E0,00 22.50 1.800,006791 Montâgêm de pneus de cam nháo e ônrhJs Boíaôaíiâ Paêgo de Oum

BoÍádlada PÍêgo dê Ouío UN 30,00 6.00 180 00
!"^0, ' 1l

LoL, ú l1 7596 Monlagêm dê pneus de caÍrinho de Gan

Boíaóaíia Prego de OuÍo UN 30,00 50,00 1.500,0018 7595 Moítagem de pneus de veic1llo pesado - Pá CaíegadeiraLote 001

Boíradlaíia Prego de Ourc UN 30,00 48,50 1.455,001S 6790 Monlâgem de pneus de veiqrlo pesado - PatrolaLotê 001

840,00BoÍacharia PÍego de OuÍo UN 30,00 28,00Lote 001 20 6786 Tip lop n" 10

20,00 600,00Tip top n" 6 BoÍaôaÍia PÍego de OuÍo UN 30,00Lote 001 21 6785

2f .167,ilTOTAL

PU P ENCIAL NO 5'2018 - PMNSB

OgJETO - Registío de preços para êvêntual aquisição de pranchóes de eucalipto para a Sêcrêtaria dê Obras, do TÍabalho e Geração de Emprêgos

VALIDADE 0A ATA: 03imi20í8 a 0209/2019.
BENEFICúRN DA ATA: LEONARDO GONCALVES 03868312966

CNPJ sob no. 31.258.674/0001-14

Vila Rural Sol Nascenle. S/N - CEP: 86250000 - Baino: Vila Rural, Nova Sanla BáÍbaÍa/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: GabielAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81 963.

TR PREE ÍRAT DO EXTRÂÍO DA ATA DE REGIS]RO DE PRE 0 N.'

ESPECIFIC ÃO Oo oBJETo E PRE REGISTRADOS

ITENS

alse Pnleô dêlotBnride
píúrb I moe I

PÍ€{o
unfráio

PI€ço bblCódiíro t o
prlduhrsg\,100

LoD

f' r**
Madeira

Gonç€lves

87 00 34.800,005623 Pranchões de eucalipto vêrmelho com maderra seca (náo sendo rêém côrtâda), mm âs

medidas de 6,00 melros de cDmprimento, 20 cm de largura e 6 cm dê êspêss!Íâ
Lote 001 1

34.800,00TOTAL

Doc,neil! ass nado por Cedrr.ado Dlial - Nova Sa.la
8êrbara PÍelelLra Muniupal 9556108000016C- AC SEBASÁ

- Sua aulenrrda.le ó garanrda desdê rt!ê usualrladô arrâvás
dôsilê hi Õ ;^w, kansúrFn.iânâÉnÀ .ô ú ú.!ôÀnsl!/

Diário Oíicial Eletrônico do Munlcíplo de Nova Santa Bárbara
RuaiWalfredo Eitlencoun de Moraes n'222 - CênÍo

Fone/Fâx: (43) 3266.8100
E-mail: diariooÍicral@nsb.pr.gov-bÍ

w\irv.nsb.pí gov.br

- - l]€dqi& do FodrblsDnriço
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PREFEITURA IVUNICIPAL

ll* NOVA SANTA BARBARA
ÚI ESTADO DÓ PARÂNÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LTCITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL NO 4/2018

Aos l0 dias de dezembro de 2018, lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Pregão Presencial n" 412018, numeradas do n' 115 ao nol2l que
corresponde a este termo.

tEhiru Cristitu túrí Santos
Responsável pelo Setor de L itações

Rua \\'alÍiedo Biflencoun de Moraes n' 212. Centro. Fonc 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 No\ a Sanla Bárbara- Paraná

Il-mail licitastolr nlb pr p\.bÍ - \! § \\'.nsb.pr.!o\.br


