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PREFEITURA MUNICIPAL t31

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REANüO DE RECEBIMENTO E ABERTT]RA DOS ENVELOPES N" I E N" 2

REF EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 12/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N:
2I/2017

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

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em
atendimento ao edital de PregÍio Presencial n" l2l20l7 -
(PMNSB) - Contrâtâção de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção dos pontos de

iluminação publica do Município de Nova Santa
Bárbara.

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, as dez horas, no pÍédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bá.rbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222,
Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do
Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n" 10.149.089-0 SSP/PR, e os membros da equipe de

apoio, Srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere Sotto, RG no

9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n" 01612017, 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' l2D0l7 - destinado a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara.

Aberta a sessão, o pregoeiro informou que pÍotocolou os envelopes no I e n" 2 as seguintes

empTesas: TERRA VERMELIIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ nO

10.701.531/0001-65, representada pelo Sr. Roberto Pozzobom Bertoncini, RG n' 9541340-4,

CARLOS VINICIUS DrAS TNSTALAÇÕE§ EÉTRTCAS, CNPJ n' 17.876.691t0001-94,

representada pelo Sr. Carlos Vinicius Dias, RG n" 10281693-5, ABREU E SOUZA LTDA, CNPJ

n" 25.065.61210001-93, representada pelo Sr. Mayko de Abreu, RG n' 6785160-9. O pregoeiro

resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os representantes das empresas presentes

apresentassem os documentos paÍa credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o
credenciamento, o pÍegoeiÍo iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de

preço. Em seguida, foi dada oportunidade aos repÍesentantes das empresas classificadas de

apresentarem seus lances. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante à
negociação direta, visando à obtenção da ofeÍa mais vantajosa para a administração. O preço final
obtido foi R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Em segúda, procedeu-se à análise dos documentos da

CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAÇOES EÉTRTCAS, CNPJ no 17.876.69110001-94, cuja

proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos

editalícios, sendo portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de l0
(dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prÍzo, sem

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

O Pregoeiro informou ainda que no pftvo de 01 (um) dia útil contado do encerramento da sessão,

as licitantes declaradas vencedoras, deverão apresentar sua proposta com os valores devidamente

ajustados ao último lance. O pÍocesso será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0s43) 326ffi100 C.N.P.J. 95.56

E-mail: licitacao@nsb.oroov.br Nova Santa BáÍbara - Perená
Lt.0E0/0001-60
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t35PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

sua Homologação. Nada mais a tÍatar, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a

presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de

licitação e demais presentes.

Fabio H ue Gomes

M de

tto

Bertoncini
Representante da ermelha Iluminação Pública Ltda - Me

s Dias

da Carlos Vinicius Dias Instalações Eétricas

( z.^^-

Ab
Representante da empÍesa Abreu E Souza Ltda

@
2

Rua WatfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0p(43) 326ê8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
E-mail: licitacâo@nsb.Dr.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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Clasificaçâo por Fomecedor

PÍegeo 12120'17
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MunicÍplo de t{ova Santa Bárbara

Pregáo Preionclal 1A2o1f

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

c]fJ: 17.976.69 1/OOOí -94 ForneccdoÍ: CARLOS V|.llol.rs olAS lllSTAtAÇOE B-ÉIREAS

Erdersço: AVEI.IOA SEIS E JuNtlO 602 SALA í4 - JARDT\, REBE-LO I - SERTANOPOIE|/FR - CEP 86170-000

ln.c.lçto Ett.dual: 96819s90 Cont.dor: ROMLm OÊ SOtzA

6m all: gerenc ia@rÍExiÍYEe.combr

ÍeleÍone: 433232 3421 FaI C.lul..:,13 9913í0366

TeLíono conlrdor:43 3232 15'13

a oblor os bo

550 00 PoNT

RÊpresont.nto: CÂRLO§ VhlEl,JS OAS cPF: 069.270.249-05

ÉrdoÍoço .opro.ant.nto: RtlA CEAtlA t66 - JD SANÍA ÍvlrNfA - SERTAIiOPOL§/PR - C€P8617G000

Ém rll raprô!ontanto : geÍêncà@rÍExiÍEe.combr
ganco: 237 - BRADBCo Agôncla: 50-7 - BRADS@ S

Forígcedoa gnquadrado como mlcrogmprg!9 ou om prg!a d6 pequano porto (

RG: 10.281.693-5

Conta:325686

de lol complGmontrr n" l23l20OG).

103.01 i/tAXM

OAS i\iSTA LAÇÔS EÉÍRf,AS
CiIPJ: 17.876.691/0001-94

T.lorono rop.otont.nto : 43 913í-0366

Oat. do.bortúrâ: O4nSn013

65,00 35.750,00

Lot : 001 tot. (nl

N! ltrm Do.c.lçro do Froduto / S..vlqo
0{1 PíÊataçlô dr rrN iço6 da manúc.rçlo alos poôtoa óa Íuminaçao públca
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Veldade da proposta 60 dEs

Razo dê entaega: 12 rÍÉsê3

PREÇO ÍOÍlL OO LOIE

TOTAL DAPROPOSTA

!5,750.m

!5.760,00

cÁ

ÉPÍqqb - V...lo I1.,1.1

C^l
-.J

I

\
))

I

a



138
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LtC|TAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO'12]2017

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

Estado do Paraná, comunica que no dia 30 de março de 2017 , as 10 horas, no prédio da

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

222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessáo pública, realizou-se a abertura

e julgamento da proposta apresentada na licitação modalidade Pregáo Presencial no

12/20'17, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestaçáo de

serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa

Bárbara, conforme ata anexa.

Após a etapa de lances e análise dos documentos de habilitaçao o

pregoeiro declarou como vencedora a empresa: CARLOS VINICIUS DIAS

INSTALAÇÔES EÉTRCAS, CNPJ n' 17.876.691/000í-94, num valor total de R$

35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

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

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

se a empresa habilitada náo esta declarada inidônea para participar de certame

licitatório, conforme comprovantes anexos.

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

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

Santa Bárbara ,03t04t2017.

Elaine Cristina udi Sa tos
Setor de Licitaçoes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, A 43. 3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.sov.br
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Início » CCIS

cÀDAsrRo NAcroÍ{aL DE EMPRESAS rNrDôNEAs E suspENsas (cErs)

11 
?-8?6^611,ooor -r.

IomG, tâ2ão Soci.l ou
t{ome Fa.téi.: Nõp.t *o

l3s

O Côdâstro Nacional de Empresâs lntoônêâs e Suspensas (CEIS) é um banco de informaçõe§ manüdo pêla ContÍolàdorià'G€ràl dâ Urião que tem como objetivo
consolidar a relação dâs ehprêsâs ê pessoas ísicas quê sofreram sançõês dà6 quàis decorra como êfêito.eskição âo di.eito dê pârti.ipàr em licitãções oú de celebr.r
co.E.tos com a Adminrstrõção PÚblicã. 5àrbâ hais

(lüâhtldâdê de Esi5tros €hcontr.do.: 0 oat : 03/04/2017 09:50:31

l{ão tor.m êncohtrados rêgl'r!. qu. rt.fldah d sêgulntê cÍítáío d. bu.c.:

CtIPJ/CPF: 17.876.691/0001-94

Paeln.l/l
arExçÃo
Este câdasEo vie da. publicidôd€ às sanções adminisEãtivas apficadas conü. licltantes e Íomecedores. as informàçõês .qul v€lcuhdas são de intêl.a r€spons.bllldad€
dàs enüdàdês que as prÊsEram, não pod€ndo a União ser .esponsàblllzada pêla vêrôcldàde ê/ou àúênücidâdê dê t.B híormàçôes nem pêlos even§rais dôôos dl.êtos ou

Ar^dtêtos que delas resuttêm causados ô t€rceiros.

. Designação do apenado. conlormê informàdo p.lo ór9ão san.lonado. (publl.ôção no OOU; dàdos constànês dê Ofi.io, .t .)

.. ConsEtou-se que o nome informado pelo ó.9ão sãncionador diverge signlÍicàdvàmênte do.onstante do.adasto dã Rec€ltà Federã|, considerândo-sê o CPFICNP,
Iníormàdos. O nome constãnte do càdâstro dã Rê.eita Federal podê ser ve.lflcado cllcãndo-s€ sobrê o respêctivo r.glsEo. A divergência podê indicôr apenàs umà

alter.çáo no nomê do sancionado ou umã inconsistênciã dos dados inÍormâdos, M.ls informações podem ser obtidâsJunto ào ór9ão sancionado..

htts:/ ,vww.poÍtdtrdEparencia.gw.br/cds?crcnpj=17.876'691%2Fm01-94&ÍDínF&tjposancaoÊ
1t1
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PREIETTURiA MT'NICIPAL DE NOVA SÀI{TÀ BIÁRBÀRÀ
redo Bittencourt dê Moraês n" 222, Fote/Fax (043) 3266-81OO - CNPJ

N. " 95.561.080/0001_60

I {l
E-mai 1 : pnnsbGnsb. pr-q ov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Porecer jurídico

Ref. Anólise conclusivo ocerco do pregôo presenciol otuodo sob o n.

012/2017.

Verso o presenle porecer ocerco do onólise conclusivo do

pregõo presenciol otuodo sob o n. 012117, destinodo o controtoçõo

de empreso especiolizodo poro prestoçôo de serviços de

monutençõo dos pontos de iluminoçôo público municipol.

Ultropossodo o constotoçôo dos documenÍos que compõem

este procedimento, editol e minuto controtuol, o presente onólise

cuido tõo somente do reguloridode do pleito oié o eminêncio de

controtoçôo.

Em melhores termos, o presente monifestoçõo tomo por conto

o legolidode nos úlfimos otos proÍicodos no certome, pelos quois se

vê que foro sogrodo vencedoro o empreso Corlos Vinicius Dios

lnsÍoloções Elétricos, num volor de R$ 35.750,00 (kinto e cinco mil e

seÍecenlos e cinquento reois).

Do que se confere no processo/procedimento,

oporentemente nôo hó móculo o ser levontodo.

Tudo quonto foi reolizodo foi em respeiio oos princípios

preceilos de licitoÇôo e Direito Público.

e

Págin de2

É o breve relotório. Do quol fundomento e opino.



PREFEITURJA MT'NICIPÀIJ DE NO\TA SÀNTÀ B]íRBABA ,

rêdo Bittencourt de Moraes oo 222, For'e/Fax (043) 3266-B100 - CNPJ
N. o 95 .5 61 . 0 8 0 /0 001- 6 0

E-maiJ-: pmrsb Gnsb.pr.qov.br - Nova Santa Bálbara - Paraná

Percebe-se que o editol de chomomento bem foro

publicizodo, provo disso é o presenço de mois de dois licitontes.

Ademois disso, nôo foi elegido quolquer clóusulo ou condiçôo

que fruslrosse o coróter de competiçõo desto espécie de certome

público.

Desso formo, esfo Procurodorio monifesto posiçôo fovoróvel à

homologoçõo desle feito.

É o porecer, que submeto o melhor intelecçôo.

Novo Sonto Bórboro, 0ó de obril de 2017.

112

Go met Jesus

Procuro o dico
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I(3TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA ME

ExcELEnrissrmo SENHoR PC a
BARBARA. PR-.

lt .L

pnecÃo PRESENcIAL 1zt2o1t - -

Objeto: lluminação Pública -.

TERRA vERi,TELHA tumrxnçÂo púeLtce LTDA ME, já
qualificado nos autos do procedimento licitatório em epígrafe, vem, com o devido respeito
e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, a decisão de habilitação da
empresa Carlos Vinicius Dias lnstalações Elétricas, consubstanciado nas razões
fáticas e direito que passa expor:

De pronto, evidenciar todo e qualquer procedimento licitatório deve
ser norteado pelo que reza o aÉigo 37 da Gonstituição Fedêral e as previsôes

-conüdas no Edital de Convocação, independente da modalidade licitatória escolhida
pela administraçâo pública.

Nessa vertente, valendo-se dessa vertente é que decisão do
Pregoeiro e Equipe de Apoio em habilitar a empresa Carlos Vinicius Dias lnstalações
Elétricas, contraria as normas que regem o Pregáo Presencial 1212017 .

Aliás, não é demasiado lembrar que a Administração Pública, bem
como os licitantes num pro@sso de licitação ficam estritamente adstrito ao que determina
o Edital de Convocação, segundo o que prescreve o artigo 41 da Lei de Licitações.

No caso vertente, é imperioso salientar que o Edital de Convocação
no ltem í0.2.3 era claro e preciso em determinar que na qualificação técnica, o licitante

1
t\

\
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TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA ME I11

interessado em contratar com o tunicípio de Nova santa Barbara, deveria comprovar
através de Atestado ou declaração, de execuçáo de, no minimo, uma obftr semelhante
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a este edital;.

Ocorre, porém, que a empresa não cumpriu com a exigência
contida no edital de convocação, conforme atestado juntado aos autos.

Contudo, mesmo com a ausência de cumprimento das exigências
editalicias, a empresa Carlos Vinicius Dias lnstalações Elétricas, fora considerada
habilitada pelos Pregoeiro e Equipe de Apoio, contrariando expnessamente o Edital de
Gonvocação e acima de tudo o princípio da legalidade.

Dessa forma, a decisáo de habilitação ora atacada deve ser
totalmente reformada, restabelecendo a aplicação da lei ao câso concreto, qual seja
declarar a empresa Carlos Vinicius Dias lnstalações Elétricas, INABILITADA por
não cumprir o que determinava o ltem í0.2.3 do Edital de Convocação.

Registra-se, que mencionado providencia deve ser adotada para
que nâo ocorra o ferimento dos princípios básicos da administração pública, dentre eles o
da vinculação ao êdital de convocação, legalidade, moralidade e eficiência.

Vale destacar, que nossos tribunais tem sido claros e firmes no
sentido de que o licitante que não cumprir com as exigências êditalicias deva ser
inabilitado.

Nesse sentido, vejamos:

ru-SC - Agravo de lnstrumento AG 20120034864 SC
20 1 2.00348 6-4 (Aco rdão) (T J - S C)

Data de puhlicaçáo: 1 5lABi201 2

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA QUE SUSPENDEU A HOMOLOGAçÃO DO
RESULTADO DE LICITAçÃO. AçÂO ANULATORIA DE ATO
JURiDICO PROPOSTA POR LICITANTE QUE RESTOU
INABILITADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAçÃO , OE
DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL E POR LEI ESPECIFICA
PARA A COMPROVAçÂO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
DESCUMPRITIENTO DE REQUISITO DO EDITAL. TRATAMENTO
ISONÔMICO. REQUISTTO NÃO IMPUGNADO. NULIDADE DO

2



TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA ME l{5

ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEilIONSTRADA. RECURSO
PROVIDO. "Se o licitante não cumpre exigência editalÍcia para
Íins de habilitação em processo licitatório, sua exctusão do
certame, por inabilitação, é medida que se impõe" (ACMS n.
2012.03í446-3, rel. Des. Jaime Ramos, j.28.6.20121.

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por
exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657 , o tíbunal decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATORIO. PREGÃO.
PRINCíPIO DA VINCULAçÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALTFTCAÇÃO TÉGNTCA NÃO CUirpRrDO. DOCUIúENTAçÃO
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma êscorreita pela ausência de
cumprimento do requisito editalicio. Sabe-se que o
procedimento licitatorio é resguardado pelo principio da
vinculação ao êdital; esta exigência é expressa no art 4í da
Lei n. 8.666/93. Tal artigo yêde à Administração o
descumprimento des noÍrnas contidas no edital. Sendo assim,
se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão nêcorrido
(fl. 264), "a cópia autenücada da publicação no Diário Oficial
da União do regisúo do alimento emitido pele Anvisa", este
deve ser o documento apresentado para que o concorrente
supra o Íequisito rêlativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, sê e emprêsa aprêsenta outra documentação -
protocolo de pedido de renovação de registro - gue não a
requerida, não_ supre a exigência do edital. ACEITAR
DOCUÍIENTAÇAO PARA SUPRIR DETERTINADO REQUISITO,
QUE NÃO FOI A SOLICITADA, É PNIVIIECNR UiIl
co RRENTE EM DETRIMENTO DE OUTROS o

RIR PRI E ENTRE OS

Portanto, a regra é uniforme no sentido de que a empresa que
participar de procedimento licitatório e não cumprir as regras do edital deve ser
inabilitada, sob pena de ofender o princípio da competitividade, o que não fora
observado no c€lso em testilha.

Sendo assim, por todos os ângulos em que for analisado o
presente recurso administrativo, veriÍica-se que o mêsmo preenche todos os requisitos
legais, deve ao final ser julgado provido.

3

E
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TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA ME I{6

ISTO POSTO, é o presente para requerêr através suplementos
jurídicos de Vossa Excelencia que se digne em receber o PRESENTE RECURSO
ADMINISTRATIVO, para ao Íinal darJhe TOTAL PROVIMENTO, reconhecendo a
ausência de cumprimento das exigências editalicias por parte da empresa Carlas
Vinicius Dias lnstalações Elékicas, reformando a decisão proferida na respectiva
sessão, declarando inabilitada referida êmpresa, convocando o próximo classiÍicado
na fase de lances para a celebraÉo do respectivo contrato, por se tratar de medida de
Justiça.

Termos em que,

P. Deferimento.

Jataizinho-Pr, M de abril de 2017 .

TERRA A ILUMINAçÃO PÚBLICA LTDA ME
Roberto Pozobom Bertoncini

4



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA t17

CORRF,SPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 05/04l2Ol7.

De: Pregoeiro

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Recurso ao Pregão Presencial n" L2l2Ol7.

Prezado Senhor,

Solicito parecer jurídico quanto ao recurso formulado
pela empresa TERRA VERMELHA ILUMINAçÃO PÚBLICA LTDA - ME,
CNPJ n" 10.701.531/0001-65, quanto ao atestado de capacidade técnica
apresentado pela empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTAL/IçÕF§
EETRICAS, CNPJ n' 17.876.691 10001-94 e sua habilitação no processo de
Pregáo Presencial rf 1212OI7.

Informo que conforne ata anexa, no momento oportuno,
A EMPTESA TERRA VERMELHÂ ILUTIINAçÃO PÚBLICA LTDÂ . ME, CNPJ
n' 10.70 1 .53 1 / 000 1-65, náo manifestou interesse em interpor recurso, nos
termos do item 13.1 do edital convocatório.

Ademais, caso tivesse havido manifestação, o prazo para
apresentação das razões do recurso seria de 03 (três) dias, conforme item
13.2 do edital convocatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Fabio H Gomes

Po n" Ot6l2Ot7

Rua Waliledo Bittencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080i0001'60

E-mail: licitacaoânsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREEEITURÀ I{JNICIPÀL DE NOIIÀ Sà}TÀ BáRBÀRÀ
Av. Íiaffredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60

Parecer j uridico

l{3

Sol-i-citante:
Ltda . -Me.

Empresa Terra Vermelha f J-uminação Pública

presencial
i luminação

que a empresa

que o edj-taI

Versa o presente parecer acerca da plausibilidade
no atendj-mênto das alegaçôes recursais formuladas pela

empresa Terra Vermelha Iluminação PúbJ-j-ca Ltda. -Me, lançadas

junto ao processo e procedimento discriminados em epigrafe,
de licitação para contrataÇão de serviços de manutenção em

pontos da rede municipal de iluminação.

Ref. Processo administratj-vo n. 021/7'7 - pregão

n. 0!2/L'l - serviços de manutenção dos pontos de

púb1ica.

I.
Em primeiro J-ugar, cumpre esclarecer

não observou o prazo e o modo recursal, eis
l-icitatório é claro no sentido de que:

13. Dos rêcursos administrativos

13.1. Ao f ínal- da sessão, qualquer licitante
poderá manifestar, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do registro da sintese de

suas razões êE ata, sendo que a fal-ta de

manifestação imediata e motj-vada implicará na

decadência do direito do recurso, e,

/--\
{\ .-/

Páqilra 1de {

E-nail: Dmnsbensb. pr. qov. br - Nova santa Bárbara - Paraná



PRETEITUBÀ }!Í'NICIPÀL DE NOVÀ SÀ}TTÀ BáRBÀRÀ
Av. Wa]fredo Bittêncourt de Moraes nõ 222,

Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N.. 95.561 .080/0001-60
E-mail: pmnsb8nsb. pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

consequentemente, a adjudicaÇão do

licitação ao licitante vencedor pelo

t{9

objeto da

Pregoeiro.

Ainda:

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias
para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em

igual número de dias, que comeÇarão a correr do

término do prazo do recorrente, sendo-J-hes

assegurada vista imediata aos autos.

Essa regra, contudo, não foi observada, eis que na

ata não há tal consignaçãoi sendo güêr somente após 06

(seis) dias houve o protocolo da manifestação recursal por

parte da empresa .

Logo, ta1 pleito não

recurso, irrad j-ador de efeitos
mero pedido de informações.

Em que pese o devido

de f icitari ament e fundamentado,

há que ser
específicos,

receb i do

mas sim

como

como

II.
Ouanto ao particular gizado peJ,a empresa, aquj-J-ata-

se que o mesmo é dotado de grande vaguêza, servindo-se
somente para apontar suposta falta de comprovação de

habilitação por parte da adjudicatária, todavia não indica
precisamente o quê e por quê.

respeito, o arrazoado resulta
não merecendo constatação.

\,-_-
PágM* 2de4



PREFEITT'RÀ III'NICIPÀT DE NOVÀ SÀNTÀ BáRBÀRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,

Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N." 95. 561 . 080/0001-60
E-mail: pmnsb Snsb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

III.
Se adentrarmos, contudo, no que a empresa procurou

dizer, ao que se supõe, quis ela se insurgir com relaçâo a

suposta faLta de indicaÇão de numerários no atestado de

execução de, no minimo, uma obra semelhante de complexidade

tecnológica e operacional, equivalente ou superj-or às

defini.çôes no edital, da adjudicatária.

O enunciado é exatamente nesse sentido, não

clamando por números .

150

Des sa

substrato.
feita, não há de se exigir sobredito

Precisa-se ter em tento a aplicação do principio da

vj-ncu1ação ao instrumento convocatório, conceituado por

Fernanda MarÍnela, em sua obra "Direito Administrativo",
como :

Pri-ncipio especifico da ficitação, tem-se

a vinculação ao instrumento convocatórj-o. O

instrumento, em regra, é o edital que deve

definir tudo que é importante para o

certame, não podendo o Administrador exigir nem

mais nem menos do que está previsto ne1e. Por

essa razão, é que a doutrina diz que o edital é

lei j-nterna da licitação, fj-cando a ele

estri-tamente vinculada, conforme previsto no

art. 41 da 1ei. [grifos acrescidos]

Pági n 3de{



PREEEITURÀ MI'NICIPÀI DE NOVÀ SÀI.ITÀ BJÁRB'\RÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60
E-mai1: Dmnsb Gnsb.pr,gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

(MARINELA DE SOUSA SANTOS, Eernanda. Direito
Administrativo. Safvador: Juspodivm, 2006, p.

264) .

De outra parte, do que orientou a comissão, o

adjudicatório contempla sim condiÇões de habilitação - até
porque apresentou mais de um atestado no sentido, o que

também entende esta Procuradoria.

IV.
Sem maiores delongas, oplna-se pelo não-

acolhimento, não-provimento, do pedido recursal- formulado

pela Empresa "Terra Vermelha Iluminação Pública Ltda.-Me.",
mantendo-se a habil-itação da empresa "Carlos Vinicius Dias

Instal-aÇões Elétricas" - adjudicatária, bem como a

integralidade do certame.

É o parecer, salvo mefhor luizo.

Nova Sant a Bárbara, 07 de abril de 2017.

Gab r.t Almei e Jêsus

Pro curadori a idica

t5t
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juridico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIAI' t." L2I2OL7,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 07 /O4/2017.

Íablo Gomes
ot6l2ot7Pregoeiro -

Rua Wallledo Bittencourt de Moraes no 222,CefiÍo,I43.3266.E100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr-gov.br - wr,r'w.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCIAI N" L2I2OL7

Aos 07 (sete) dias do mês de abril (0a) do ano de dois mil e

dezessete (2ol7l, em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Pregão

Presenclal n.o 1212017, destinado a contrataçáo de empresa especializada

para prestâÇáo de serviços de manutenção dos pontos de iluminaçáo publica do

Municipio de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que apresentou menor

preço, sendo ela: CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAçÕES EÉTRICAS, CNPJ n'
17.876.691/0001-94, num valor de RlN 35.75O,OO (trinta e cinco mil, setecentos

e cinquenta reais), para que a adjudicaçâo nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

ÉtZ
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro,3 43.3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa Bitubarq

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br



Santa Bárbara, Paraná97 - Nova Sêxta-Íêire,07 de

r 5{

Poder
Executivo

Ano V

I

do I

tEi

I . Aios do Podor Erecutivo
EXÍRÁÍO 5" RMO ADIÍIVO

Contrâtante: unicípio de Nova Santa BáôaÍa.
Contrâtâdâ: TURBo INFORIIATICA . Cot{SULTORIA E SISÍEMAS LTDA. EPP.

Obieto: ?restaÉo de seíviços de licenciaÍnênlo de uso de píogramas de iníoínática e suMe téanico operacimal". 0ormda de preços n.. 2/2014).

Conúalo OÍiginal n' 0í7n0íil

^êditivo do PEzo: 12 (dozê) íneses, ou seja, até 06104120í8.

(eaiusb do valor do conbato: Em 4,8624 %, ou sêja, o valoÍ passará de Rl í208,30, mensais, para Rl í267,05 (um mil, duzentos s sessenta e sête Íeais e
cinco cênbvo3), mênsais, totalizando Rt 15r04,m (quinzE mil, duzenlo3 0 quako reais e sêsssnta cêntavos).
RecüÍs6: SocÍehria Municipal de Saúde.
SocÍetaÍiffi: S€cÍetaria Municipal ds Saúde.
Responsávol JuÍÍdlco: GabÍiel Almsida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.
Data de assinatura do leÍnD de aditivo: 07/lN/2017

RELACÃO DE CREDENCIADO§ NA CHA ADA PÚBLICA N' Z2Oí7

Relbrente à ln6rigibilidadê d. Licihção n.' ?,20í7 - Crodsnciamento d. EnpÍosâs Para Prostação ds Sêrviços édicos (Clinico Gêral),

A Comissão PeÍmanente de LicitaÉo Íecâbeu os docuÍnentos e CREOEIICIOU a empÍesa O. K YA O - SERVIçO XÉDICO, CNPJ: 21.950.83í0001.
82, üsto quê a mesma esta aptâ a píêstaÉo dos seÍviços.

Cumpra-se na íorma da legislaÉo em úgor, publique-se para conhêcimento, comuniquê.se aos interessados da presente decisào.

Nova Sanla Báóara, 07 de abril de 2017.

Silvio Rosa de Lima
Presidente dâ Comissão de LicilâÉo

Podâria n" 010/2017

TERMO DE HOIIOIOGACÀO E AOJUOICACÃOffi
Aos 07 (sête) dias do mês de abril (M) do ano d€ dois mil e dezossêh (2017), em meu Gabinetê, eu EÍic Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas

afibui@s legais, HO 0L0G0 o procedimenlo da LicitaÉo Pregão Prosênclel n.o 1A20í7, desünado a conlrataçáo de empresa especializâdâ para preslaÉo de
serviços de ÍnânutenÉo dos pontos de iluminaÉo ü.rblica do Municlpio de Nova Sanla BáÍàara, a favoÍ da emprBsâ que apÍesentou mênoí pÍeço, sendo dâ:
CARLOS VlillClUS 0lAS INSTALAçÔES EÉIRICAS, CNPJ n' '17.876.691,0001-94, num vâkr dê Rl 35.?50,00 (Íinb ê cjnco mil, selecentos e cinquenta reais),

parâ que a adiudicâÉo nele prccedida píoduza seus juridicos e legais efeitos.
DâÍ dência aos inieÍessados, observados as pÍ€s(ÍiÉes legâis peíinentes.

EÍic Kondo
PreÍeito Municipal

ll . Atos do Poder

Não há data

Não há puuica@s para a presente data

Dlárlo Oficial Elst ônico do lrunlcÍplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Waír€do BittencoJrl dê Morâês n'222 - Cent o

Fon€/Far (43) 326ê8100
E{ail: diaíioof ciel@Ítsb.pr.gov.bí

lrrw.ílsb.pr.gov.ba
www,úansparBncieperene.com.bÍft bensb

OoorrErno assinado pd CeniÍt.do Dgital - Noeâ Sânla
Arba.a Beíêlua Munidp.l: 955ô10401m16O - ÀC S€RASA

- $a luEnüodr.b é gâranüía da.dc qt e tÉuâtzâdo aüaÉs
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Diário. Oficial Eletrônico
MunicÍpio de Nova Santa Bárbara;#l?L?,
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE CONTRATAÇÃO

Pela presente ordem, AUI1ORIZO a contrataçáo da empresa:

CARLOS VINICIUS DIAS II{STALAçÕES EÉTRICAS, CNPJ no

17.876.691lO0O 1-94, num valor de R$ 35.75O,OO (trinta e cinco mil, setecentos

e cinquenta reais). T\,rdo de conformidade com a presente Licitação na

modalidade Pregáo Presencial L" l2l20l7.

Nova Santa Bárbara, lOlO4 l2ol7.

Á«'
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, E] - E6.250-000 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL tcfl.l/

^

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Contrato no 1212017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA CARLOS VtNtCtUS D|AS TNSTALAÇÔES

ELÉTRCAS, TENDo poR oBJETo A coNTRATAçÁo DE EMPRESA

ESPECTALTZADA PARA PRESTAçÃo DE SERVTçOS DE MANUTENçÂO

DOS PONTOS DE |LUMTNAÇÃo PUBLTCA DO MUNTCÍPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA.

Referente Pregão Presencial n.o 12í2017

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão

Presencial n,O 1212017, de um |ado, a PREFEITURA DO MUNrcíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa luridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/000'l-60, com sede na

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.í84-6

SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de ouko lado a empresa CARLOS VINICIUS DIAS

INSTALAÇÓES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob n' 17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis

de Junho, 602 SALA 14 - CEP: 86170000 - Baino: Jardim Rebello ll, Sertanópolis/PR, neste ato

representado pelo Sr, Carlos Vinicius Dias, inscrito no CPF n'069.270.249-05, RG n' 10.281.693-5,

doravante denominada CONTRATADA, em conformidade mm a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993,

alterada pela Lei 8.883194 e posteriores, ajustam e celebram o presente contÍato, de acordo com as

seguinles cláusulas e condigôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A presente licitaçáo tem por objeto a prestação de serviços de manutenção dos

pontos de iluminação pública do Municipio de Nova Santa Bárbara, conforme consta da proposta

apresentada no Pregão Presencial n.o 1212017 e especiÍicado abaixo:

cLÁusuLA SEGUNDA- DA EXECUçÂo DOS SERVIçOS

Os serviços de reparo deverão ser executados com um intervalo máximo de 20

(vinte) dias ou através de solicitação da contratante sempre que houver um mínimo de 15 pontos

necessitando de manutençã0.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 00, E - E6.250-000
- www.nsb.or.qov.br

1

S

65,00 35.750,00lVAXll'/ PONTO 550,00Lote

001

1 5722 Prestação de serviços de

manutenção dos pontos de
iluminação pública (lncluso

material e mão de obra)

35.750,00TOTAL

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail -

lcooiso
ldo

lproduto/
lservico
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA r a.,I .) ..r

ESÍADO DO PARÂNA

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Adminishação pelos prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção

aplicada com base no mntido na letra 'b'.

d)

cúusulA sÉTrMA. DAs sANçóEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaSes assumidas nesle

contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral.

Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20%

(vinte por cento) da avença.

cúusuLA orrAVA. DA DoTAÇÃo oRçAMENTARTA

As despesas deconenles desta Licitação conerão por conta da dotação
ano

CúUSULA NoNA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA.

0 presente mntrato terá validade até 12 (doze) meses, podendo ser pronogado

ou renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante

Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposiçôes contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

CúUSULA DÉCIMA. DAS GARANTIAS
A CONTRATADA garanle que os materiais por ela fomecidos e a mãodeobra

utilizada para a execução dos serviços, objeto deste contrato, são de primeira qualidade e atendem às

especiÍicaçoes aqui estabelecidas e também o disposto no art. 1245 do Codigo Civil.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATADA
Sáo obrigaçoes da empresa contratada:

1) Fornecer toda a mão de obra, fenamental, equipamentos e materiais

necessáíos à execução dos serviços;

2) Os materiais a serem utilizados deverão atender sempre as condipes e
especificaçoes prescritas nas normas da ABNT;

3) Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instala@s,

edificaçoes e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho;

4) Assumir a responsabilidade pelos encargos, ônus e despesas relativas ao

Íomecimento, transporte, seguro e manutenção de todos os equipamenlos e materiais necessários à

execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública;

Rua Waf fredo Bittencourt de Morues n" 222, Centro, I 43.3266 , x - 86.250-000

DOTAÇÔES

730 los.oor.rs rzz.or0o.2o10lo f33,90.3e"0ó"00 Do Exercício

740 los.oor.rs.rzz.or0o.2oro ls04 ls.e.so.ss.oo.oo Do Exercício

10s0 los.oor .zs.zsz.or 3o.2o12 lo lr.s.so.ss.oo.oo Do Exercício

1060 los.oor .zs.zsz.or 30.2012 1507 ls.r.so.ss.oo.oo Do Exercício

1070 los.oor .zs.zsz.or 30.2012 1512 le.r.so.as.oo.oo Do Exercicio

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mail - - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA c-,^
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pARnCUfO PRIMEIRO - As partes declaram ler pleno conhecimenlo que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para,

em conjunto com este contrato, deÍnirem seu objeto e a sua perfeita execuçáo.

PARAGRAFO SEGUNDO . Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e esle contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam

a se vincular todas as atas de reuniões eiou termos adilivos que vierem a ser

realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA auARTA. D0 PREçO

0 valor total estimado para a contratação do objeto da presente contrataÇão é de

R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá mensalmente, apos a execução dos serviços, mm a
apresentaÉo da respectiva Nota Fiscal, e logo após a aceitaÉo da nota pela secretaria solicitante

lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e ineajustável.

PAúGRAFO ÚtttCO . n CONTRATADA se compromete a emitir a respecüva

Nota Fiscal no valor conespondente ao ajuslado na Cláusula Quinta.

Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8 - 86.2s0-000

Nova Santa Brírbara,Paran| - E - E-mail - nsb - vi"lvw.n sb. pr. gov.br
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CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parle integrante deste contrato os seguinles documentos:

a) Pregão Presencial n.o 1212017 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 3í de março de 2017.

CúUSULA sExTA. DA RESc§Ão CoNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilaleral e escrito da

Administraçá0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.66683, e

amigável, por acordo entre as parles, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da

Administração.

PARAGRAFO ÚnrcO . Quando o vencedor der causa a rescisão do mntrato,

além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do conkato e demais

penalidades previstas, Íica sujeita a uma das seguintes san@s:
a; Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administragão pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c; Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração



íÉttãr

rrlr-_E+:

PREFEITURA I\4UNICI PAL

l6 riNOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

5) Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à
segurança na execução dos kabalhos, obseNando as normas de Segurança e Medicina do Trabalho,
exigindo e Íiscalizando o uso por seus empregados;

ô) Sinalizar, com equipamento adequado, de acordo mm as exigências do Código
Nacional de Írânsito, os locais onde estiverem sendo executados os seÍviços;

7) Utilizar somenle pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços,
com a supervisão de proÍissional habilitado pelo CREA-PR - Engenheiro Eletricista;

8) Manter seus empregados identificados e uniformizados;
9) Obedecer rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços

em rede de energia elétrica, conforme orientaçáo da COPEL, visto que o sistema de iluminação pública

do Municipio de Jataizinho está instalado em redes de distribuição de energia elétrica daquela
Concessionária;

'10) Responsabilizar-se pela obtençáo de autorização para entrar no sistema de
distribuição da C0PEL, solicitando com a devida antecedência os desligamentos, quando necessários

e respeitando os prazos impostos pela Concessionária;

11) lnformar á Concessionária, todas as inteÍvenÉes no sistema de distribuição
que possam delerminar mudanças no diagrama uniílar e na operaçáo das redes de distribuiçfu;

12) Atender no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas às reclamaçoes diárias

Íeitas contribuintes;

13) Substituir e/ou repor no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de

início de vigência do Contrato, todas as lâmpadas queimadas ou com defeito de funcionamento;

14) Vistoriar, quinzenalmente, todas as vias e logradouros públicos contemplados

com iluminação pública, para veriÍicar a regularidade do sistema e providenciar os reparos necessários;

15) ldentiÍicar os veículos próprios e/ou de terceiros utilizados na execução dos

serviços, objeto deste Contrato, com a seguinte inscrição: "Serviço de Manutenção de lluminação

Pública a Serviço do Municipio';
16) Manter equipe técnica devidamente habilitados para prestar atendimentos

emergenciais à populaçã0, em qualquer dia da semana;
17) A empresa contratada deverá disponibilizar um número de telefone 0800 onde

serão recebidas as reclamações.

18) A empresa contratada, juntamente com a Prefeitura Municipal deverá realizar

um trabalho de divulgação do número do teleíone onde serão recebidas as reclamações, informando a
população sobre a existência deste serviÇo.

í9) Reembolsar a COPEL quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao

seu patímônio durante a execução dos serviços;

20) lndicar um preposto para intermediar sua relação mm a CONTRATANTE, nos

assuntos pertinentes a este Contrato;

21) Submeter à aprovação da Fiscalizaçã0, mensalmente, relatório dos materiais e

serviços eÍetivamente aplicados no sistema de iluminaçâo pública, assim mmo o relatório das

reclamages recebidas no período através de telefone gratuito;

22) Acalar as determinaçoes da Fiscalização e prestar informaçoes sempre que

solicitado;
23) Observar mm rigor as leis trabalhistas, previdenciárias e securitárias e Íacultar

ao CONTRATANTE a Íiscalização da exata observância da legislação especifica por parte da

CONTRATADA;
24) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou preiuizos pessoais ou materiais

que, em razão da execução dos serviços, venham a ser causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, por

ação ou omissão de seus empregados ou prepostos;

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro , Z 43.3266.81 - 86.250-000
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Nova Santa Brárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb-or.gov'br
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NOVA SANTA BARBARA
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25) Dirigir tecnicamente os serviços, executandoos mm rigorosa observância na
Íorma da lei, respeitando as recomenda@es das Normas Técnicas Brasileiras, das Normas Técnicas
da Concessionária de Energia (COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A), e do Codigo de Obras e Posluras do
Município, assumindo a responsabilidade civil e crimlnal por quaisquer falhas ou impericia;

26) Fomecer sem restriçoes, todas as informa@s solicitadas pela equipe da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, permitindo acesso aos materiais utilizados e aos dados
gerenciais sempre que solicitado.

27) A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção da rede de
iluminação pública do Municipio de Nova Santa Bárbara, consertando qualquer ponto de luz que vier a

apresentar problemas, atendendo à solicitação da comunidade por meio de chamada teleÍônica alravés

do telefone gratuito, ou por solicitação direta da C0NTRATANTE.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução

das questóes oriundas do presente mntrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias

de igual teor, na presença de duas lestemunhas.

Nova Santa Bárban,1110412017 .

161

/2,
Ã;ricKondo

Prefeito Municipal

s Dias

Carlos Vin lnstalações Elétricas - Contratada

,t/ar.--\d-.- \J .5L-
Nivaldir Silvestre

Representante da Secretaía de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos responsável pelo

acompanhamento do contrato

5

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.E100, A - 86'250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb'pr.gov'br
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w':Prqfuhwrtfun:1tt20r, 
**";**:i]ffH?itôni@'EdiÉo:s74r201713t i62

PARIES: IunicíPio & NoYa Sanb BáràaÍâ, p€§oa juridica de diÍeilo publico intoÍna, inscÍila no CNPJ sob o no 95.561.08,0/0001$0, com sede aúninistraüva na Rua

!.F- ryg*Yrt de Mqa€§., 22. nesle ato re!rcsentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EÍic Kondo, e a empÍesa CARLOS Vtl{CtUS DtÁS |i{STALAçôES
EIETRICAS, ins{tita no CNPJ sob n' 17.876.691rc001-94, com sede na Àvenida Seis d€ Junho, m2 SAI-A 14 - CEP: 86170000 - Baiío: Jadim Rebe[o [, Seiaúpolis/pR,
nê§tq ab ropresentado pelo Sr. Ca.los Vlnlclus Dlas.

OUETO; ConffiÉo de onprs§! esp6clalLrda pan pÍêstaÉo de soÍvlço. do manutrnÉo dos pontos de llumlnaÉo publlca do xunlcipio de ltova Sant Bárbar..

VALIR: Rl65,Q0 (sessenb e chco Íorl!) por ponto, totalizando Rt 35.750,00, (Alnb o cinco mil, sêGcsntos ê cinquôota Íoab).
PR iZO 0E VIGEI{CIA: 12 (doz.) mgles, conlados da data da assinatu.a do co.rtrato, ou s€ja, até m/üt2018.
SECREÍAR|À SecÍebÍia de Oôras, do Trabalho e GeGÉo de Empíegos.
RECURSO§: S€qEtarh de Ohas, do Trabalho e GeraÉo de EmpÍEg6.
RÊSPOI{SAYEL JURIIXCO: GâbÍiel Àmeda d€ Jesos. OÂBJPR n. 8't .963.
OAÍA DE ASSIilAIUR CONIRATO: 1U0/í20í7.

ll . Atos do Podor islatiYo

PORÍARIA N OO5NO17

0 prêsidente da Câmara Municipal dê Nova Santa BáÍbarâ, no uso de suas aÍibuiÉes legais, e de mnfoÍmidad€ com o AÍtigo 118 da Lei n05862011,
que tÍata do Estatuto dos SeÍyidores Público Municipais de Nova santa Baôara:

CONCEDERi

Nova Santa Bárbara, 07 de Abril de 2017

Caílos oalbe,lo Dalnon ico
PÍesidente

lll- Publlcldadê
Não há publicaÉes paÍa a presente data

Diário Oficial Elêtrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rú.: WalíÍBdo Bittencouí de Morâês n' 222 - ConlÍo

Fonê,/Fâx (4:)) 326H100
E.rndl diárbofdâl@nsb.pí.go/.bÍ-SlL: wvw.rÉb.pí.gov.bí

wut.trenspaí€nciapâÉna.coín.bí/doonsb

O@íEnto âssinado por CslirÉdo Digllal - Novà Sanla
gá,büs Píerêtu/-à Mútdpd: 95501 0aa@0160-Ác
SERÂS - Su. arêítid{hde é !.6 rd. dêd. qe üolürdõ

' .tóvê do ri.: nll. //*a* r,ãjffiam cm tí/dBÉtl

Àt 1o - A S.a. Gedalva i,taÍina C. MaÍlim, poÍtadoB da RG no21.462.798SSP/Pr, oorpante de caEo de A!Íliar de Sêryiços GeEis, lolada na Secrelaía

-r.(â AdministaÉo do Legislalivo Municipal, onceder Liceoça Esp€cial, poÍ perlodo de 1 (um) mês, coínpreendido êntre 10 dê /üÍil de ml7 a 10 de Maio de 2017.
AÍt. ? - Esta PodaÍia entraÍá em ügor nesta dala de sua puuica@, Gvogadas as disposiF€s em coírhaÍio.
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Pãgãít.ob: ír etâ [hte disàÉ á anr.lEdo3 Êodolóô.'

EXTRATO OE CO|{ÍRATO t{. 3ü2017
P.oc.!.o d. Olsp.nr. d. Llcltrglo n' 22iil0'17

Coíffi E: PGí.itura MunkiP8l d€ Sào Ssbsst{ro dsÀno.lirá
CO'{"tEdO: GUILHERME YOSHITÉRU IMOTO A CA L'IDA- EPP
Oti.b: lq|irêo d! 12 (áqsr óo m€dic.rnâíto Clo.úr3to r,. No.uipülhá 25

nC Aaô o p€danta Fâlní W.rl.raoí àva3 am alandlír.nl,o ão Ofalo n'
loa/ilot7.b ltuaÍb PüÊ[co. \ribí Tot* RS t56.o (ctuat Dc.nto. . d.tqüenta
. .d. í!*). \íOaírü: A conhrsào !rÍá viÉnd. p€lo 96ríodo de 06 (.eis)
m.!.., . cqtlr d. rLla dc Frbüc.Íao detts .íra!o.

FqD: CcÍra.r! dêÂ!sã!,PR
CoíDh.ao P.rm.n ni. C. Llêitrçlo

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

REF,:
PARÍES: dê Nove SânL Bàbeíe, p.lloa lurldha da

$b o n" 95.561 .04010001-€0, coín sâd.

i
't

m Ru. WãlM 8ít flcqrrl ô tloFes. 4\ nar!. !b í€píltl'ludo peb !€tl
P.ôíêilo Munii!61. SÍ. Éic Koodo. . r .ltúr3ra CáRLOS Vll{lClUS Dlr,S
|NST^LAçOÉS ELÊIR|CÀS, h!.rt m CNPJ .ob n' 17.876.69tr0001-9a. com
s€d. nâav.rú!. SrÉ da Jsüo. 602 sâl-A 14 . cEP: 8617qx)0. BsirÍo: JaÍdin
Rê!ô!o ll. sríâíúroaE/PR. n.3ta atô íarí&ániado pêb Sí. Cador vLidJr Diaa.

oõJETO: CdilÍalrçáo da oíríaBa aapadal2#â pafá píBtaçàro da aárviçou
d. m.nut-§áo d0. po.rlô. d. h,lílnâ4áo p($!c. do ttuítldÍ*, d.llovt Sânta
Bárbar8.

vÂtoft Rl 65.m (têtsonE . íirco Í!.ir) poí poírio. tot Ízsndo Rl3 35.75O,0O.
(Ímls ê dnoo mI, sctacê.rlo. a ciÍ{ü€rÍr Íoait).

PR ZO OE uGÊNCla. 12 (do:€) r.!.s. cooE(b. da dalã d! a.siaaluío do
con!'rb, dl !.Ia. â!a OEIXr201E.

SECRETT,RIÀ S.cÍE!.ú d. Ob.a3, do Trâbrlho â C,.íeção d€ Eílp..go8.
RECURSOS: Sê.rltáíie d€ Obr.., do Tráb.lho . G€í8Çaô d. EÍnp.ê!os.
RÉ§PONSaVEL JURIOrcO: Gâb.at^lrnâid. d. J..l,s. OÀAPR n'El.963.
D^TÀDEÂSSII{ATURACOI{TRÂTO: I0/oa20 l7.

ExrRAro paRA collHEcrrElrro púBLrco E
coitsEeuErlE REsctsÃo CoüTRATUALAtlrcÁvEL

REF, CONTRÂTO N'8/20I7. CREOENCIÂMENTO N' 2/20I7
TNEXTG|STLID DEN'2/2017

cqttÍatân!.: MUNtCiPto oE Nov sÂxÍA 8ÂRBARÀ posroa iuridi, dê
diGito ÉbÍco htêíÍro. com sedo à na Rúã WâíÍedo Bi[encoort d€ Molães, n'
222. cenlro. Nov. S€nüâ Báíb6Í.. Pârená. inscÍlto no CNPJ sob o nq
95.561.080rc0o1{O.

co.|latâd!: Movr M€o clrNlcá EsPEcrÂLlzÂoa ErRÉu . EPe hscÍrá no
CNPJ roD n' 16.993.9:Hmt-55;coín !€dê n Ruá Piâul.399 sâla 1,106 - CEP:
88OltX2O - 8âLro: C.ôlío. LoíÉÍinâ/PR

Obi.lô dô coí{ráio: Pí.3t Éo d. sâÍviçor ílêdkaç (dlnl€o gêrâl).
Moti,/orApêdiro &cÍ€dêÍriada.
FuíÉalrl.nto d6 Íê!ci!5oi Cláutula Otava do contràlo âdminiííalko n'Ü201 7

e .niro 79 d. L€i F.dorâl n' 8.65&13. Publhus{e. Nov. $nlâ Bárba6. I I de
âb.t & ã,17.

ERIC KOXDO . PRÊFETÍO IU ICIPAL

PORÍAAr^ r..0{5tt0t7
O Pí.f.ib lAr**,€l do taolr. S.íib 8óÍbqià, rb usô dê $r! alÍlhrbóe! lê§áls

G ,r{PtE üii . qú.nle dlsr6ro n Lgadado dld€ }runllíúr. Írsotu6:
EXONEÀÁR

AÂ 1'. FÊ.roír.c.t5 a pedk o. Srâ.Í,üIRES DIOGO ÍÍO, po.t do..do RG
tí Le43.oor-7 SSP/FR c CPF n'0€:}.848.10S61, do .aígo ó. EIIFERMEIRO
PAORÁO - CLÍ, óâ PíêÍôiturd Münldpâl d. l{ovr Sânl! ôáíb6Í.fsÍ.ná.
â.3únlb.m 2ll)5/Z)'13. con úiE h.blüLçao.ín coírorro p!5kt On010,
d. úô úr paúóo p.obaôLdo Íraal3 datâ.

Án , . EtL poítrir €Íús €Ín y{pr ne daul dê sua puuic.Éo. rrl/ogadas ás
dirp6lç4.s.ín qrú"áÍb.

RegislÍc-tê, Pl$fqrê-!6 e c!írE á-se. Nova Sânb Báôara, lí do aH de
201f

Ertc Kondo - PrrÍ.lto Íuôlclp.l

,oízh, PREGÀo N. o1e/2017
EOS FILTROS Ê LUBRIFICA}ITES
\NTOS. PREFErIO
:PO

_Ê!.o_
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PREFEITURA MUNICIPAL lEi

ESTADO DO PARANÁ

Nova Santa Bárbara, 0410512017 .

De: Setor de Licitações e Gontratos

Para: Nivaldir Silvestre - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato
n"l212O17

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do

Contrato n" 1212017, firmado com a empresa CARLOS VINICIUS DIAS
INSTALAÇOES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob n" 17.876.691/000í-945, cujo
objeto é a prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública

do Município de Nova Santa Bárbara, a fim de que o mesmo seja acompanhado,
assegurando-se do cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristi
Seto

tk Santos
r de Licita

NOVA SANTA BARBARA

Recebido por: An-,(L. çl*"â Data: J J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43 . 3266.8\00, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@lrsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA 165

CHEK LIST

MODAL]DADE: PREGÃO

( ) elernôNrco (\l PRESENcTAL

N" Ji. l l,-rl

23.
24.

N' EsPEcrFrcAÇÃo DOC OBS.
I Capa do processo c1(

Ofício da secretaria solicitando rx
Prefeito pedindo abertura do processo ct(

4 Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotação) t>k
5 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) DT
o Licitaçáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) <) l(
7 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oí

Autorização do Prefeito para abertura oí
Resumo do Edital oí

10. Edital completo Oí
11. Pedido de Parecer Jurídico do edital t'/(
12. Parecer Jurídico (Edital) q
13. Publicaçóes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União).
o(

14. Publicaçáo Mural de Licitaçáo (TCE) ot(
í5. Documentos de Credenciamento x
16. Propostas de Preço ?^K
17 Documentos de habilitação t)t(

Ata de abertura e iulgamento DK
Proposta final das empresas vencedoras qí
LicitaÇáo ao Jurídico (Resultado da Licitação) D(

21. Parecer Jurídico (Julgamento) M
22. Licitação ao Prefeito (HomoloqaÇáo) e{

HomologaÇão do Prefeito t)K
Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário
Oficial Eletrônico)

25 Ordem de contrataÇão o(
26. oríContrato

d
27. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
Se houver aditivo:

Se o aditivo for de preço:
29. LicitaÇáo à Contabilidade (Pedido de dotação)
30. Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotação)
31. Termo aditivo
32. Publicaçáo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Resional/ Diário OÍicial do Município)

Rua Walfr€do Binercourt de Moraes n' 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sa.nta

Báúara, Paraná - E-mail - licitacâo@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.eov.br

8.
9.

2.

18.
19.
20.

28. Ofício da secretaria solicitando aditivo
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO Do PARAITIA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRBSENCIAL N' I2l20I7

Aos 15 dias do mês de maio de 20l7,1avrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Presencial n" 1212017, registrado em 1510312077, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 001 ao no 166, que corresponde a este termo.

lEhint Santos
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Wallredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla Bárbara, Paraná

E-mail - licilacaorarnsb.pr.gov.hr - !r'$w.nsb,Dr,gg.b[
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PREFEITURA KIUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES TT,DÜ D ] PARAI,]À

CORRESPOI.IOÊruCIA INTERNA

DE: Secretaria de Obras

iD 1

No 029/2018

Data:
14t03t2018

PARA: Secretaria de Administraçâo

Solicito a Vossa Senhoria aditivo de prazo por mais 12 (doze) meses ao

contrato n" 12t2O17, firmado com a empresa CARLOS VINICIUS OtnS truSfRmçÕeS

ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n' 17.876.691/0001-94, cujo objeto é a prestação de

serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa

Bárbara, conforme previsão constante na cláusula nona do referido contato.

Atenciosamente,

Recebido por:
me ura

ó _t_t_

Lucio AlbeÉo dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

/

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. I '1 1. 3266.8100. L< - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,Ç - E-mail - licitacao@!1q!.lr'.gov.br - Srlansb.pr.gor'.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

L?0

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURíDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'12/2017
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O 1212017

Prezado Senhor,

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 14 de março de 2018

Atenciosamente,

/

Elaine Cristina Luditk dos Santos
\!

Setor de LicitaçÕes

Rua Walliedo Biuencoun de Moraes, 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/liax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-ó0
E.mail: licitacao.g nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Pamná

Solicito análise jurÍdica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 1212017, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção dos pontos
de iluminação pública do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, firmado com a empresa
CARLOS VtNtCtUS D|AS INSTALAÇÔES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob n"
í7.876.691/000'!-94, com vencimento em 9910ll/20L9, para prorrogação do prazo de
vigência por mais 12 (doze\ meses, conforme previsáo constante na cláusula nona do
referido contrato e nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÁRBARA
Àv. Walfredo Bnrên.ouft de Moraes n r22, Fon./Fax (o4) 1,166-81óo

CNPJ N.q q:.:ór.o8oloooróo
E-mail: polE!@qsb.p!.qey.E - Nova Sanra Bárb.râ - Pâraná

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Conrratos

Ref. Aditamento contratual - prorrogação de vigôncia

Fora encaminhado a esta Assessoria pedido de

parecer acerca da possibilidade jurídica da prorrogação do prazo de

vigência do contrato administrativo autuado sob o n. orz/r7, travad.o

com a Carlos Vinicius Dias Instalações Elétricas, objeto necessário pela

Secretaria de Obras, Trabalho e Emprego do Município.

É o relatório.

Quando se aborda o tema: prorrogação de prazo

contratual administrativo, e retratando uma prestação de serviços, a

disposição pertinente é o inciso II do artigo 57, d,a Ler n. 8.666/q, Lei

Geral de Licitação e Contratos; regramento, pelo legislador ordinário,

que foi e está assim produzido:

"Art.57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará lilstrita

à vigôncia dos respectitsos créditos orçamentários, exceto qudnto los

relatiaos:

i?i

Página r de 3

Parecer jurídico
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ll - à prestação de seraiços d" serem executados ile forma contínua, que

poderão ter d sua duração prorrogada pot'iguais e sucessiuos períodos

com oistas à obtenção de preços e condições mais aantajosas pdrd d

administração, limitada a sessentd mesesl'

Isto e, os contratos Para Prestaçao de serviços,

celebrados pelo Poder Público com um particu la. (contrato

administrativo propriamente dito, eis que o Poder Público pode celebrar

contratos sern ser do regime administrativo), poderão ter sua duração

prorrogada pc! iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta)

meses, desde que, para tanto, os servrços sejam contínuos e que os

preços ajustados ainda permaneceÍr como sendo os melhores de

mercado, alérn da remanescência de outra vantagens.

Destarte, não seria heresia alguma interpretar o

serviço objeto do contrato como serviço de caráter contínuo, necessário.

Restando superado o primeiro requisito legal.

Aos outros. No que diz respeito ao preço ajustado, da

dos autos do processo licitatório, depreende-se que ele continua

\

ana 1Se

\. _ /)
PáJJ'"W

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBARA
Av. Walfredo Birre.court de Moraes nq zrz, Fo.e/raÍ (o4r) 1266-&00

CNPJ N.o e5.5ór.o8olooor6o
E-nãil: p4qhl@!§Lplgq!.b! - Nová Sãnta Bárbara - Paraná

Pois bem. No caso ern apreço, vislumbra-se que se

trata da manutenção do sistema de iluminação pública do Município -

zona urbana - importante para os rnunícipes, correndo-se riscos corn a

sua descontinuidade.



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA l?3
Av. Walfrêdo Birtencosrt de Mora.s ne 22r, Fon /Êzx (óar) r266-aÉõ

CNPJ N.e 9r.j6r.o8ol@or6o
E-mâil: plolreb jo!§b.prgeLE - Nova Sanra Bárbárá - Paraná

o mesmo da proposta da licitação, além do que ainda condizente com os

preços de mercado.

Assim, e mais, pela possibilidade de aditamento

contida no bojo contratual, opino pela possibilidade jurídica do

aditamento, balizando, assim, a prorrogação do prazo de vigência da

contratação, respeitados os dizeres legais nos ulteriores termos do

procedimento,

É o p"""."", salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, 14 de março de zor8.

Gabr

Procurador Mu I

Página 3 de 3
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: úa7669t/oool-94
RAZãO SOCiAI: CARLOS VINICIUS DIAS INSTALÁCOES ELETRICAS

NOME FANtASiA:CV DIAS INSTALACOES ELETRICAS

EndereçO: AV SEIS DE JUNHO 602 / JD REBELO 2 / SERTANOPOLIS / PR /
86170_000

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

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

Validade: 2t/03/2018 1.9/04/2078

Certificaçáo Número: 2 2 5597398140

Informação obtida em 09/04/20t8, às 11:21:51.

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

Ogl0!,l2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresâ/CílCÍíFgeCFslmprimirPapel.asp?VARPessoâMatriz=20874552&VARPêssoa=20874552&

l?1@GIE

https://www.s;fge.caixa.gov.br/Emprêsâ/CrÍlcrf/FgeCFSlmpnmirPapêl.asp?VARPessoaMatnz=20874552&VARPessoa=20874552&VARUí=PR&VARlnscr=17



09t04t2018
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêcêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DivIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALACOES ELETRICAS
CNPJ: 17.876.691/0001-94

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento makiz e suas íiliais e, no caso de ente Íedêralivo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇáo dirêta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidadê na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.be ou <http://www.pgÍn.gov.bP.

Certidão êmitida uilamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 'l .751, de 211Ol2O14
Emltida às
Válida a
Código
Qualquer ra emen d

dão: 423C.'l 23E.9C28.C74D
a invalidará este documenlo.

5
10t2018.

ntrole d

111

dia 0510412018 <hora e data de Brasília>.



PREFEITURA MUNICIPAL

* ilovAs"#$Á
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 09 l04 12018.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato rl.'L2l2Ol7.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitaçáo da Secretaria Dtr Obras,
do Trabalho e Geração de Empregos, solicito a Vossa Senhoria previsão
orçamentária para que seja aditado o contrato n' l2l2Ol7, firmado com a
empresa CARJ,OS VINICIUS DIAS II{STALAçOES ELÉTRICAS, inscrita no
CNPJ sob n" 17.876.691 IOOOI-94, decorrente do Pregão Presencial n."
12l2Ol7, cujo objeto é a prestaçáo de serviços de manutenção dos pontos de
iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara, nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei n" 8.666193. O aditivo acarretaÍá custos
adicionais para Administração num valor de R$ 35.75O,OO, (trinta e cinco
mil, setecentos e cinquenta reaisf.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

lEtaine Santas
Setor de Licitaç CS

1?6

Rua walfredo Bittencoun de MorÀes, no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bitbara - Paraná
g - Site - \r\vw.nsb.Írr.so!.br



PREFEITUBA MUNICIPAL

NOVA SAI{TA
f\lddo d0 P,rÍdnd

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDÂDE
coRRESPoNDÊNcta tNtnnNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Senhoria em data de
09/04/201&, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em RS 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), o contrato no
12/2017, decorrenÍe do Pregão Presencial n.' 1212017, firmado com a empresa CARLOS
VINICIUS DIAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob no

1'1.8'76.69110001-94, cujo objeto e a prestaÇão de serviços de manutenção dos pontos de

iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara.

Outrossim, inÍ'ormo que a Dotação Orçamentária é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 710;720;
25.752.0110.2011 - Manutenção e Ampliação da Rede de iluminação Pública;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1010; 1020;

4.4.90.51 .00.00 - Obras e Instalações; 1030.

Sendo o que se apresenÍa para o momento.

Atenciosamenle,

Nova Santa Bárbara, 09104/2018.

Laur eSo :rnrpos
Contadora/CR 0450961O-4

Rüâ Waliedo Bitencoun de Moraes. n" 222. Centro. t 43. 3266.8100. Z - 86.250-000 - Nova Santa llárbara - Paraná
g - Site - §'§'*.nsh nr.oor-hr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

1" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 122017, QUE

ENTRE sr cELEBRARAM o MUNtcíno oe NovA SANTA gÁRgnnl e R

EMaRESA cARLos vtNtctus DtAs - tNsrALaçÕes elÉrnlcas, TENDo poR

oBJETo A coNrnlraçÃo DE EnpREsA ESpEctALTzADA eARA

enesuçÃo DE sERvrços DE uanurençÃo Dos poNTos DE

tumtNnçÃo puBLtcA oo r,,ruxrcipto DE NovASANU eÁnelRn.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o ne 95.561.080/0001-60, com sede

administraliva na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato represêntado

pelo seu PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado Empresa CARLOS

vlNlclus DIAS - INSTALAçÕES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob n"

17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de Junho,602 Sala 14 - CEP:

86170000 - Bairro: Jardim Rebello ll, SertanópolislPR, neste ato representado pelo

Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no CPF n" 069.270.249-05, RG n'10.281.693-5,

resolvem aditar o Contrato n.e 01212017 , que tem por objeto a prêstaçáo de serviços

de manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa

Bárbara, firmado entre ambos em 10 de abril de 2A17 com vigência de 12 (doze)

meses, reÍerente ao Processo Licitatório Pregâo Píesencial n.e 1212017, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 08/04/2019, conforme previsão

constante na clausula nona do contrato, nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei n0

8.666/93, para atender a solicitação da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração

de Empregos.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acanetará custos adicionais para

Administração, no valor de unitário de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), por ponto,

totalizando R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

I
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cr-Áusuu TeRGETRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta ne 05 - Secretaria Municipal de

Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos; 001 - Secretaria Municipal de Obras,

do Trabalho e Geragão de Empregos; 15J22.007A.2009 - Manutenção da

Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos; 33.90.39.00.00 - Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 710;720;25.752.0110.201 1 - Manutenção

e Ampliação da Rede de iluminação Pública; 33.90.39.00.00 - Outros Serviç,os de

Terceiros - Pessoa Jurídica; 1010; 1020; 4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçôes;

1030.

CLÁUSULA QUARTA:

os acoÍdantes se comprometem a cumprir todas as

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

pÍesente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que Íoi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara,09 de abril de 2018.

/-t--
ric Kondo

P ilo Municipal

os Vinicius Dias

2

Carlos Vi s Dias lnstalaçÕes Elétricas - Contratada
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^A,"^A; 
§J*h

Nivaldlr Sllvestre

Representante da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

responúvel pelo acompanhamento do contrato

3
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Poder
Executivo

Ano V

I - Atos do Poder Execulivo
EXTRATO 1'TERMO AO CONTRATO N" 12/20'r7

REF. Pregão Presencialn.o 1212017 .

Contratante; Ilunicípio de Nova Saíta BáÍbaÍa.
conkâtada: cARLos vlNlclus DtAs. tNsTALAçÕes elfintcls, inscÍita no cNpJ sob n. 17.876.691/0001-94.

lto: PrestaÉo de serviços de manulenÉo dos pontos de iluminaçao públicá do Municipio de Nova Santa Bárbara.

Conlrato original no 1?2017
Adilivo de Prazo: Por mais 12 (doze) meses do pÍazo oÍiginal, ou seja, até 08/04/2019.

ValoÍ do Aditivo: Rl 65,00 (sessênta e cinco reais), por ponto, lotalizando R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenla reais).
RecuÍsos: Secretaria de Obras, do TBbalho e GeraÉo de Emprêgos.
Secretarias: Secretaria de obÍas, do Írabalho e Gemção de Empregos.

Data de assinalura do termo de aditivo: 09/04/2018

PORTARIA NJ t8/20í8

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, resolve, no uso de suas atíibuiçoes legais e de mnÍormidade com o art 37, da Lei Municipal n". 604/201'l

do Estatuto do SeÍvidor Público Municipalde Nova Santa Báôara, de conÍoÍmidadê com o art. 29 da lei 588i2011. Eshtuto do Quadro do MagistéÍio.

CONCEDER

AÍt. 10 - Concede adicional poÍ tempo de serviço paÍa os seguintes servidores:

3607-'l
3723-',|
3614-1

A1I3-1
,93-1

32',t3-1
3615-1
3376-1
3488-1
3611-1
3612-1
3592-'t
3487-1
3658-'t
3371-1
335't-1
3538-1
3490-1

Ana Paula Aparecida lgnacio
Cleidelaine Têixêira Costa Dos Santos
Cristiane lnacio Rezende
Joao Olivêira Pezysbesz
Jose Wilson Da Silva
Juraci Trindadê Dos Santos
Ladir De Falima Da Luz Ruy
Marcelo Sabino Luiz
Maria Lea Da Cunha
Mariâ MeÍa Dos Santos Soto
Mariane Braz Do Prâdo
Maryane Aparecida Moraes
Naiara Marques Vazan
Oscar Da Silva Aguiar
Priscylla l\4iuki Takao
Reginaldo Pereira Nunes
Sara Medero Coneia Bittencourt
Simoni Aparecida Braz De Lima
Zilda OliveiÍa PorfiÍio

Adicional de tempo dê serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de seÍviço
Adicional de tempo de sêrviço
Adicional de tempo de seÍviço
Adicional dê tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de seÍviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo de serviço
Adicional de tempo dê seÍviqo

0412018
04t2018
0412018
04t2018
0412018
04t2018
0412018
0412018
0412018
04l201a
04t2018
0412018
0412018
04t2018
04t2018
0412018
04t2018
04t20't8
04120't8

+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1ô/a
+1o/o
+ 1 o/o

+ 1 o/o

t 1 o/o

+ 1 o/o

+10/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o
+1o/o

Art. 20 - Esta porlaria entra vigor nâ data de sua publicação, com efeito nos vencimentos de Abrjl de 2018, Íevogadas as disposiçoês em contrário

Nova Sanla Bárbara, 04 de Abril de 2018.

ERtc KottDo

Preleito Municipal

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalíÍedo Bittêncoún de Moraes n'222-CenlÍo

Fonê/Fax: (43) 326ffi100
E-meil: drarioofioal@nsb.pr.gov.br

www.nsb.prgov.br

Ia T

lVlunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
Eric Kondo - Preíeito

Edição N'12'13 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Segunda-fêira, 09 de Abril de 2018.
I nap*=*so oa,",oa -
I l"i n'ooo, de 02 de abrit

lde 
2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADÜ DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORTO
PREGÂO PRESENCIAL NO 1212017

Aos24 dias do mês de abril de 2018, lawei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Pregão Presencial n" 1212017, numeradas do n" 167 ao no 183, que

corresponde a este termo.

Ehhu Santos
Responsável pelo Seto de Licitações

Rua wdtiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Irone 43. 326ó.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santâ

- t-mail - licilacao d nsh.Írr.gor.br - s rr§.nsh.nr.Brrr.br
Bárbara. Paraná

1ü
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ENGENHARIA ELETzuCA

sou€rT AcÃo DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N"12I2O17

Preqão Presenctal n" 1212017

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA CARLOS VINICIUS DIAS _ INSTALAÇÔES

ELETRICAS, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÁO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÂO DOS

PONTOS DE ILUMINAÇÂO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA;

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/000'l-60, com sede administrativa na

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Neste ato representado pelo seu Prefeito

Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a Empresa CARLOS VINICIUS DIAS -
INSTALAçOES LÉTRICAS. lnscrito no CNPJ sob o n' 17.876.69'l/0001-94, com sede

na Avenida Seis de Junho, 602 Sala 14 - CEP 86.170-000 - Baino. Jardim Rebelo ll,

SertanópoÍis/PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no

CPF n'069.270.249-05, RG n" 10.281.693-5, resolvem editar o Contato n" 1212017.

que tem por objetivo a prestação de serviços de manutençáo dos pontos de

iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara, Íirmado entre ambos em 09

de abril de 2018 com vigência de 12 (doze) meses, referente ao Processo Licitatório

Pregão Presencial n' 1212017 .

A parte contratada vem por meio deste solicitar um realuste no valor do

contrato da prestaÇão de serviços devido ao aumento do preço da matéria prima e

logística, conforme planilha demonstraliva abaixo.

5,07%

04t2018 i PorcentagemDescrição 04t2017
Lâmpada Vapor Sódio 70W 11 .44 12,60 10,140/o

Lâmpada Vapor Sódio '100W í 3.59 14,27 5.03%
Làmpada Vapor Sódio 150W 15.99 16,80
Lâmpada Vapor Sódio 250W 20,99 21,90 4,34o/o /



Lâmpada Vapor Sódio 400W 2'1 ,90 22.86 4,38%
Reator Vapor Sódio 70W 43,80 45,55 4,000/o
Reator Vapor Sódio í 00W 44.48 45,45 2,18Yo
Reator Vapor Sódio 150W 1 45,43 48,66 7 ,110/o
Reator VapoÍ Sódio 250W 49.43 52,00 5,200/0

40 95

2.47

Reator Va or Sódlo 400W

S uete de Lou E-27
S uete de Lou E-40

ZO 43o/o8,90Relé Fotoelétrico
65,62

l.bu
11 43

60,240/o

4.90%
6,06%2,82 i 3,00

Conector Íapit 2,55 2,65 3,920/o

Diesel ,oo 3,49 16,720/o

Salários 1445.40 11496,00
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3,50%

O valor do contrato decorrente da prestação de serviços será reajustado de

acordo com o aumento médio das despesas acumulado no período, ou seja, 10,70%

(dez vírgula setenta por cento), Íicando eslipulado o rea,iuste no valor de

R$71,96(setenta e um reis ê noventa e seis centavos) perfazendo o valor total de

R$39.578,00 (Trinta e nove mil e quinhentos e setenta e oito centavos). De acordo

Çom a Lei 8.666/93, permanecendo inalteradas as demais cláusulas já contratadas,

Sertanópolis, 14 de Maio de 2018

Eric Kondo
P ito Munici pal

.,,'

Ít,srr,,oot10001-t)
CARI'lS VINICIUS Di^{.',

INSTÀLÀÇÔES ELÉTRiC
AV. SEIS OE JUNi{0,6C2. SÂLA

JD. ÊEEEI0 I - CgP 861 70-000
SERTANÓPOLIS . PR

arlos Vinicius D,as
,nicius Dias - lnstalaÇÕes Elétricas

L

I
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SOLICITAÇÁO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'1212017

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 1212017, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

CARLOS VINICIUS DIAS . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TENDO POR

OBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENçÃO DOS PONTOS OE

ILUMINAçÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA;

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo solicitar

reequilíbrio econômico-financeiro conforme o art. 65 da Lei 8.666/93

i86

AVENIDA SEIS DE JUNHO. 602
Tê1.: í43) 3:

Sala 14 - JaÍdim Râbê
-342'l - Emaii: gerenci

ll -(

Preqão Presencial n'121201 7

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o n" 95.56í.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova

Santa Bárbara - Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal

Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF n'018.008.959-50 e do

outro lado a Empresa CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALAÇOES LÉTRICAS.

lnscrito no CNPJ sob o n" 17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de

Junho,602 - Sala 14 - CEP n" 86.170-000 - Bairro: Jardim Rebelo ll,

Sertanópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias,

inscrito no CPF n" 069.270.249-05, RG n" 10.281.693-5, que sollcita um

segundo termo aditivo ao Contato n' 1212017, que tem por objetivo a prestação

de serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública do Municipio de

Nova Santa Bárbara, refirmado entre ambos em 09 de abril de 2018, referente

ao Processo Licitatório Pregão Presencial n' 1212017',



MA, l^^ 187

ENGENHARIA ELÉIRICA

O reajuste no valor ào contrato da prestação de serviços é devido ao

aumento do preço da matéria pÍima e logística, conforme planilha

demonstrativa abaixo.

Tabela 1 - Valores reajustados entre abril de 2017 a setembro de 2018.

13,86

1702,80

O valor do contrato decorrente da prestação de serviços será reajustado

de acordo com o aumento médio das despesas acumulado no periodo, ou seja,

22,15o/o (vinte e dois vírgula quinze por cento);

HO, 602 - Sala 14 - Jardim Rabelo ll cEP 86170
ge.encia@nÉxirnee.cot n. t)

Ssrtanópolis-PR

Descriçâo 04t2017 09/2018

Lâmpada Vapor Sódio 70W 11,44 15,62

Lâmpada Vapor Sódio 1 00W 13,59 17,26

23,21Lâmpada Vapor Sódio 150W lÃ oo

Lâmpada Vapor Sódio 250W 20,99 30,59

Lâmpada Vapor Sódio 400W 21 ,94 31,74

Reator Vapor Sódio 70W 43,80 52,89

Reator Vapor Sódio 100W 44,48 54,32

45,43 58,75Reator Vapor Sódio 150W

Reator Vapor Sódio 250W 49,43 62,79

Reator Vapor Sódio 400W 40,95 79.23

Soquete de Louça E-27

8.90Relé Fotoelétrico

2,47 4 34

ô,51Soquete de Louça E-40 2,82

Conector Tapit B 54

2 ôô

1.445,40

Diesel

Salários

1.773,13 2.165,94Valor total das despesas

I
I

I

I 2,55

3,49

/
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CúUSUU SEGUNDA: O presente aditivo Íicando estipulado o reajuste

no valor de R$79,40 (setenta e nove reis e quarenta centavos), por ponto,

perfazendo o valor total de RS43.670,00 (quarenta e três mil e seiscentos e

setenta reais).

CúUSULA TERCEIRA: Os acordantes se comprometem a cumprir

todas as cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, de acordo

com a Lei 8.666/93, permanecendo Inalteradas as demais cláusulas já

contratadas;

Sertanópolis, 10 de Setembro de 2018

Eric Kondo

Prefeito Municipal

arlos Vinicius Dias

tn icius Dias - lnstalações Elétricas

AVENIDA SEIS DE JUNHO. ô02 - Sar:, l4 - Jardirr, Pabelô ll . CEtr 3É17Ú-0C0 Sedsnófô!is PR
Te!. {.1-a; a-'.2?'2-:;2 i Er;iáil !i,rerl.:ia(gfr'1rr',("- i , ' r.

Carl

I



189
NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊNcrl rHtenrul

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1210912018.

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitaçáo da empresa CARLOS VINICIUS
DIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob n' 17.876.69í/000'l-94,
solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de reajuste de preços ao contrato n'
1212017, decorrente do Pregão Presencial n.o 1212017, cujo objeto é a prestação de
serviços de manutenção dos pontos de iluminaçáo pública do Município de Nova
Santa Bárbara.

Informo que em 09 de abril de 2018 a referida empresa assinou o
termo aditivo por mais 12 (doze) meses ao contrato n" 1212017, sem reajuste, por
não haver previsáo no contrato.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristi Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.56 t.080/0001-60

E-mail: IgllaeaqalsbJl€gr.U - Nova Santa Barbara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
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Av- Wêlfredo Bittencôurt de Moraês n" 222,

Fone/Eax .(043) 3266-8100
cNPJ N.. 95.561_ 0B 0,i 0001-60

E-mail: plnnsbGnsb - pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - paraná

Parecer jurídico

Solicitante:
E1étrícas"

Assunto: pedido de revlsão nos

pelo contrato administratlvo n.

de pontos de iLuminação pública.

"Carlos Vinicius Dias Instalações

preÇos contratados
072/L1 - Manutenção

empresa

yr osta

Cuida-se de pedido de revisão nos

preÇos contratados através do contrato
administrativo n. 072/L'l , travado com a empresa

"Carlos Vinicíus Días Instalações E1étricas", que

tem por escopo a "manutenção dos pontos de

iluminação pública do Município", renovado

recentemente para mais 12 (doze) meses.

I.
Em sua manifestaÇão, a

aquilata que, entre os preÇos cofocados na

vencedora do certame e os preÇos ora prati mdos

Pá gr

o

e 9
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PREEEITURJA MUNTCIPÀT DE NOVÀ Sâ}ITÀ BÁRBÀRÀ
Av. Walfredo Bittêncourt de Moraês n" 222,

Eone/Pax (043) 3266-8100
CNPJ N-. 95.561.080,/0001-60

E-mai f : pnnsbsGnsb. pr-qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

mercado (após mais de 72 meses), houve um acréscimo
de custos de no mínimo 22,15%, de modo que se

mantidos os preÇos pretéritos, sem o reequllibrio
econômico e financeiro, fica penosa a tarefa de

continuação do pacto de prestaÇão dos serviços, a

ponto de levar a empresa ao prejuizo.

II.
Em consulta aos anaj-s do Departamento

Municipal de Licitações e Contratos, visuafizou-se
que na licitação relativa ao ano de 2076, a

vencedora daquele certame o venceu oferecendo a

quantia de R§ 14,50 por ponto objeto de manutenção.

Sendo que a empresa solicltante, ora contratada,
venceu certame realizado em 207'l e que vlge até o

corrente momento com o valor de R$ 65,00.

permitiram
possivel,
servlços.

Ao passo que as condiÇões

sustentar tal preÇo, o que

pelo aumento nos custos do

da época a

hoje não é

materiaf e

III.
Observando licitações
obteve-se a ciência de que

casa dos centésimos. De

de entes

limitrofes,
avizinham a forma

os preÇos

,asíYfu g
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Àv. Waffredo Bittencour:t de Moraes n" 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N." 95-561.080/0001-60
E-mail: pnnsbGnsb - pr.qov-br - Nova Santa Bárbara - Paraná

salvo melhor juizo, a

sendo vantajosa, mesmo

percentual de reaj uste.

ainda continua
incidência de

contratação
que com a

Poi-s bem.

rv-
A revisão contratual- busca recompor o

equilibrio fj-nanceiro do contrato, seja por ato
modifi-cado emanado pela própria Administração
Pública, v.g., quando necêssita de acréscimo ou

supressão quantitatlva ou qualitativa, permj-tj-do no

contrato administrativo, sêja quando configurada
á]-ea extraordi nária. Eis um breve resumo dos fatos
ensejadores da aplicação da revisão das cláusulas
f inancei-ras do contrato :

Eato do principe: AtuaÇão geral e

abstrata do Poder Público, acarretando onerosidade

excessiva, aj-nda que não impeça o objeto principal.
Atinge o contrato de forma j-ndireta e reffexa.

Eato da Administração: Atuação

especifica do Poder Púb1ico, ati-ngindo o contrato
de forma direta, apenas.

naqHí:Z g
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Av- lialfredo Blttencourt de l{oraes o" 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561. 0B 0/ 0001-60
E-mai1 : plrlsbGnsb. pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Interferências imprevistas: Situação
existente desde a celebraÇão do contrat.o, mas que

só pode ser averig'uada quando de sua execução.

Caso fortuito e forÇa maior: Eventos

imprevislveis e inevitáveis gue impedem ou tornam

extraordinariamente onerosa a execução do contrato.

Podendo ocorrer um

aclma elencadas,

contratual .

ou algumas das

autorizando ahipóteses
intervenção

Do caso em mesa, pelo que narrado peJ-a

contratada e interpretando- se as circunstâncias
concretas da contrataÇão, a revisão bem pode ser
operada em razão de interferênclas imprevistas
(aumento inesperado ou esperado mas de proporÇão

inesperada, da época de quando do J-ançamento dos

preÇos) ou caso fortuito ou de força maior, pelos

mesmos fundamentos destacados pelos parênteses e

parágrafos iniciais da presente manifestaÇão.

O que entendo, salvo melhor luizo.

Filho,
24 ed.

Segundo ilosé dos Santos Carvalho

na obra "Manual- de Direito Administrativo -
São PauLo: Lumen Juris, 2012:

Pá gfn 4de9
\+_,-
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PREEEITISRA MT'IITCIPÀT DE !IO.TÀ SÀ}IEA BÁRBÀRÀ
Àv. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Fone/Fax (043) 3266-8100
cNPJ N.ô 95.5 61. 0B 0/0001-60

E-mail: pmnsb0nsb. Pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

"À revisão dos preÇos, embora também

objetive o equiTibrio contratuaL, tem

contoÍno diverso. Enquanto o reajuste já é

prefixado peTas partes para neutraTizar um

fato certo, a infTação, a revisão deriva da

ocorrência de um fato superveniente, apenas

suposto (mas não conhecido) peLos

contratantest quando firma o ajuste."

Enfatizando-se a "superveniência"
alegada pelo doutrinador, o que demanda um certo
lapso de tempo para ser constatada, caso contrário
- assim como tem havido a tentativa nesta

Prefeitura -, de empresas apresentarem uma proposta

em um dia e em poucos dias depois pedirem o

reequilÍbrio.

Não se admite.

V.

A respeito do marco 1ega1, tanto a

revisão, o reajuste, a recomposição, repactuaÇão e

outras tantas êspécies criadas pela doutrina
encontram uma mesma gênese 1egal, qual seja, o

Pá ina 5 e9
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E-mail: pmnsbcnsb. pr.qov.b. - Nova Santa Bárbar:a - PaLaná

PREFEITUR;À }áT'NICIPÀL DE NO\TÀ SA}ITÀ B]ÁRBJàRJâ,
Av. Walfredo Bittencourt de Moraês n" 222,

Eone/Eax (043) 3266-8100
cNPJ N-o 95.561.080/0001-60

art.
está

corpo do

que asslm

65, "d", inc. If, da Lei n. 8.666/93,
redigldo:

"Art. 65. Os contratos reqidos por esta
Lei poderão ser afterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

II por acordo das partes:

d) para restabefecer a refaÇão que as

paÍtes pactuaram inicial-mente entre os

encargos do contratado e a retribuiÇão da

administraÇão para a justa remuneraÇão da

obra, serviÇo oú fornecimento, objetivando
a manutenÇão do equiTibrio econômico-

financeiro inicial- do contrato, na

hipótese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de

consequências incalcuTáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado,
oüt ainda, em caso de força maior, caso

fortuito ou fato do principe, configurando
áfea econômica extraordinária e

extracontratuaf . "

Pá de9



PREEEITT'RÀ !,ÍT'NICTPAL DE ÀIOVÀ SÀÀITÀ B;ÁRBJARJà,
Av. Waffrêdo Bittencourt de Moraes n" 222,

Fone/Pax (043) 3266-8100
CNPJ N.. 95.561.080./000i-60

E-mail: pllulsbGnsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbataa - Paraná

Enquanto o reajuste contratuaf é

previsto antes da assinatura do contrato,
pactuando-se inclusive o índice a ser aplicado,
como abordado no capitulo anterior, a revisão
contratual é o Ínstrumento oportuno para promover o
reequilibrio econômico- financeiro diante da

ocorrência de fatos imprevisiveis, ou previsiveis
com consequências incalculáveis, retardadores ou

impeditivos da execução do contrato, our ainda, em

caso de força malor, caso fortuito ou fato do

príncj-pe, conflgurando álea econômica

extraordinária e extracontratual, conforme

preconiza o inciso II, a1ínea "d", do artigo 65 da

Lei B .666/93.

Ademais, vej a-se, a operação do

reequilíbrio é bilateral, portanto necessário a

celebração de termo aditivo. Não se acredltando
que a parte contratada possa dlscordar do

aditamento para implantação da revisão, até
porque benefício a e1a.

Aditivo - sempre por escrlto e

que a Administração, especialmente o

P tna e9
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195PREE:EITUB,À MI'NICIPÀL DE !IO\TÀ SÀ}ITÀ BáRBÀRJA
Àv. Walfredo Bittencourt de Moraês n" 222,

Eone/Fax (043) 3266-8100
cNPJ N.. 95.561.080/0001-60

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

órgão competente, deve observar a necessidade de

feitura.

vr.
Por f i-m, retratando ainda sobre a

revisão, esta não exige a uttrapassaqem do

período de 72 (doze) meses, nem a previsão em

edital- e/ou contrato.

na

da

.]-SSO

Acredj-ta-se que se j a com rel-aÇão a

(revisão e suas caracteri sti cas ) o disposto
orientação normativa n. 022 da Advocacj-a Geral
União:

ser concedido a quafquer tempo,

independentemen te de previsão contratuaf,
desde que verificadas as circunstâncias
efencadas na fetra "d" do inc. II, do art.
65, da Lei n" 8.666, de 7993".

VIÍ.
Enfim, em vista do exposto, e

rêspêitada extrema legalidade nos ulteriores atos

do procedimento, opj-no favoravelmente à revisão.

Pá e9
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PREEEIN'RÀ UT'NICIPÀI DE NO\TÀ SÀ}ITA BÁRBAR]A
Àv. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Eone/Eax (043) 3266-8100
cNPJ N." 95.561. 0B 0/ 0001-60

E-mai}: pmnsbGnsb - pr. qov - b. - Nova santa Bárbara - Pa.aná

lntelecção.

2078.

E o parecer, que submeto a melhor

Nova Santa Bârbara, 27 de dezembro de

Procu doria
ida
Jur

ilesus

caa
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 21 l12l2Ol8.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitaÇáo da Secretaria DE Obras,
do Trabalho e Geraçáo de Empregos, solicito a Vossa Senhoria previsão
orçamentária para que seja revisado o valor do contrato n' l2l2ol7,
firmado com a empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALÂçÕES
ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n" 17.876.697 IOOOI-94, decorrente do
Pregão Presencial fi.' l2l2)l7, cujo objeto é a prestação de serviços de
manutenÇão dos pontos de iluminaçáo pública do Município de Nova Santa
Bárbara. O aditivo acarretará custos adicionais para Administraçáo num
valor de Rl$ 6.317,21 (seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um
centavosf,

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

lEkinp CÍistini L Santos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo BitÍencourt de Moraes. no 222. Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Btubara - Paraná

E - Site §rvrv.nsb.Dr.gq.br

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" l2l2OL7.
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Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
21112/2018, informamos a existência de previsão para recursos orçamentiírios para que seja
aditado em R$ 63f 72f (seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos), o
contrato n" 12/2017, decorrente do Pregão Presencial n.' 1212017, llrmado com a
empTesa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, inscTita no CNPJ
sob n" 17.876.691/0001-94, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção dos pontos
de iluminação pública do Município de Nova Santa Brlrbara.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutenção da SecretaÍia de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 710;720:
25.7 52.0110.2011 - Manutenção e Ampliação da Rede de iluminação Pública;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; l0l0; 1020;
4.4.90.5 I .00.00 - Obras e Instalações; 1030.

sendo o que se apÍesenta para o momento

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara, 2111212018.

\1
l

Laurita ú Souza Campos
Contadora/CRC 045096/0 -4

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes. no 222. Centro. t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Btubara - Panná
E - Site - lrvrv.nsb.pr.gQv.b!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRxsPoNDÊNCra rNrrnx.q,
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PREFEITURA MUNICIPAL

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 1212017, QUE

ENTRE SI CETEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA CARLOS V|NICTUS D|AS - |NSTALAÇÕES ELÉTRTCAS, TENDO pOR

OBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE

ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado Empresa CARLOS

VINICIUS DIAS - INSTALAÇOES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob n'

í7.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de Junho,602 Sala 14 - CEP:

86170000 - Bairro: Jardim Rebello ll, Sertanópolis/PR, neste ato representado pelo

Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no CPF n" 069.270.249-05, RG n'10.281.693-5,

resolvem aditar o Contrato n.o 01212017, que tem por objeto a prestaçáo de serviços

de manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa

Bárbara, firmado entre ambos em 10 de abril de 20'17 com vigência de 12 (doze)

meses, referente ao Processo Licitatório Pregáo Presencial n.o 1212017, mediante as

seguintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto o reequilíbrio econômico

e financeiro contratual, sendo aplicado o percentual de 22,15% a título de revisão,

sobre o ponto de iluminação objeto da contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor da manutenção por ponto de iluminação passará

de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para R$ 79,39 (setenta e nove reais e trinta e

nove centavos), sendo que o presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 6.317,21 (seis mil, trezentos e dezessete reais e

vinte e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

NOVA SANTA BARBARA

I
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NOVA SANTA BARBARA

As despesas decorrentes desta licitação correráo por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 05 - Secretaria Municipal de

Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos; 00í - Secretaria Municipal de Obras,

do Trabalho e Geração de Empregos; 15J22.00702009 - Manutenção da

Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos; 33.90.39.00.00 - Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 710:720;25.752.01'10.201 1 - Manutenção

e Ampliação da Rede de iluminação Pública; 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa Jurídica; 1010; 1020; 4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçÕes;

1030.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa B bara, 2)7de dezembro de 2018.

ondo

feito Municip a

-fi,9r 0i: i-iF
C iFi§Eiâs

ALÀÇ ôEs rlrr.tc
Carlos Vini hsJçlgPee (lefricas - Contratada

.rü. aE3É10 l: - üEP Stil/3.0üi,
SERTANóPoLIS - PR 

-rpi*J.Ju Lt.,v§
Nivaldir Silvestre

Representante da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

responsável pelo acompanhamento do contrato
)
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I C. Procópio, Sexta.feirai 28.dô,De,âmbÍo de 20í8 EdiÉo: í653
.

Prefeitura ilfunicipal de NovaSanta Bárbara.PR
Rac.ltaa

D€scÍiçáo '1. Biír6tsê ? Bim.str 3' 8iíÍrôstÍs Totâ]
Fonte3 livíê3 oo nilo únorlâdes 140.mo,00 140.000.00 't40.000.00 'l/to.000.@ 1,t0.000.m 1a0.000.m 840.000.00
Iai.l 11{-0@,m lao.0o0.0o 840.000.m

Fdla liYc d õÀo üÉle.lá3 127.833.rt !27.83i1.33 2r.833.3a t27.t33.!(l 127.â33.33 127.«t3 3a
127.E3!.33 127.a$.33 1 r27-633.3r 127.ôAt.Xt 127.&43 3a 7E7.000.00

4' Biriestrê 5ô Bimostre 6ô Blír€6t€
Éo.tt6 Í!É d n& vinorddt 10.768.67 10.766.66 10_766.67 10.766.6:t 10.7m.66 l/t.6@.m

10_7ô6.6' 10.766 67 t0.766 66 10 766 67 10.7ô6.67 10.766,€6 84.600.@

fut ? - Reígíndo-nG ao aroír€õma d! Eroqrçáo Mansál d€ Oosoínbolso, ósorva. {6-á úah6t!íiaí16írtâ r Írhção Racalta/DÉp€3€,
sando $ia, 6rn rl.ilÍ,ína lúÉtaao a D.9palaIoqlaà-s ftaloa $ô a RaaôxÀ do rrodo hdud6 p€,a Flaaívs o sqralbab d.3 cdrb3 pú{Íicea a
êslâb€lcoeí e @ dâ Câpâddâ.r. d. Eíi(Íryld.írrb rb lr.mldÉ.

cRoltocR^rÀDBErEcuçÃo xE sal DE DEtErBoLao ADIlxrsÍRAçÀo onEÍA

20t0 - í

Junho
1.382.6110,@ l.?113.513,6? ' r329.110,Íp 1.463.EE9,16 L217.660,(tr 1.179.967,26

Julho Âooqto SotêmbÍo OutubÍô NovcínbÍo O€zrmbío
1.32a.018,@ 1.690.241/31 1,o35.011,@ 1.325.5t1,94 l_/166.163,(r 1.307.E74,65

cRollecRAr{a DÉ.ExÊcuçAo trEr{sAL DE DÊsExBoLso ADrrt{rstRAçÂo NDrREÍa . sa aE

1

Janeiro Feverêiro Maíco AbÍit Maio Junho
70.000.00 70_m.m 70_000,m 70.mo.m 70.0m.@ ,0 000 00

Aqosto Sêtembro Oftrbro Novembro Oezembro
70 000,m 70.0@,m 70.000.00 70.@0.00

AÍt 3' - Ese Occr€to entre .m ü9oí hrdatâ alê suâ'friôfié(ão, rcvogadâs âs dispo3içô€3 .m contíário.
NoYs sânla Báóars' 2'l d.zâmbío do 2018 

Edc Kondo . pr.í.tto xunlcrprr

I 7.876.691/(»01-94
d6 Novâ Sântâ 8áÍb3râ.

Contrãto OÍiginâl n! í 201 7
\râlo. doÁditi\ó: O vabadôrnarub.l9aop.poírb Ca frr{nÊçào pessaó d6 Rt 85,m (!ô6s€nt3 e cinco ÍDCa} p6Íâ Rll79.39 (3a*dtta 6 no/E í!€18 o tl as
rDv6 côntsvo6). ssír(b O& o p(r§q,rE?q_rye,lF_Ír.pts4 grjEE tdldoollt peÍ. ÂdÍrfi&fâÉo, no y.lo. dô Ri6.317.2í (!.b mf, trreitoa a douêê€tê íeb
o vintâ g um canlevoa).
Re(rrr!ôa: SccÍBlris d. Oü.s., &ÍEbaltir.Ga-çãdd.EnFilgo8,
Sccíetâdas: Sacrstaaia do Oba!3, do Traba[to 6€qÍr§àodÊEmpÍr§,o3.
Drta d. .sstEbre do bríE d€ ádlüvo:2l1l22Elê

i,,;. ."
e.rrarro rii ÍrkiiàtíÊ''iilii&uxerro orere DE RÉGrsrRo DE pREços r{' 2oÍroír.

PARTES: O MUNICIPIO DE NOVA SAHTA BÁRBAR^ coín peíloôâltLdê lrÍldlcâ de dkoito Éhfico intênro, Iírs.rí. no CNPJ !oà n' 95.56í .08(y0(x)160,
côm sêdê nâ Rue welftEdo Bntêncdí dâ MôrEr,za2lo.rtio, iro',s sqqq*-!raal: le?-.lrsoooo,ggp.!9gr:b:t ry.:I q*P,

EXTRATO z'TERTIO ADÍÍIVO ÀO COI{ÍRAÍO N' í20,17
Pr.gto Prlr.nclel n.' 12l1l0í7.

Truffi
5' Biflr6str-T6. Bkrorbo 'li 4c BtmêstÍr

I Oa..riçao
t- ?uooo.ool

| lMo tl:Ehr!§ltlt 4grEur I r 8knô.t! f--EElI . iúú,rz

t-lultro f
t- :õ6 70.000.(D
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO FÀRANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL N" I2I2OI7

Aos 28 dias de dezembro de 2018, lavrei o presente termo dejuntada de folhas
no processo de Pregão Presencial n" 1212017, numeradas do n' 184 ao no203 que
corresponde a este termo.

lEkiw Clisthú Lútí Santos
Responsável pelo Setor de c itações

Rua walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nora Santa

- E-mail - licitacao/ônsb.or.eov.br - rvr\1v.nsb.D!4qLh
Rárbarâ PaÍaná

i*|r


