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4.27. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregáo, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepçáo dos lances.

4.28 Quando a desconexáo do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após deconidas vinte
e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

4.29. O critério de julgamento adotado será o menor pÍeço, por lote, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

4.31 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3o, § 20, da Lei no 8.666, de 't993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

4.31.1. No pais;

4.31.2. Por empresas brasileiras;

4.33 Encenada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar,
pelo sistema eletrónico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaçáo em condiçÕes diferentes das
previstas neste Edital.

4.33.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

4.33.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se íor o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmaçáo daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

4.34. Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitaçáo e julgamento da
proposta.
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4.30. Caso o licitante náo apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.31.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;

4.31.4. Pot empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deÍiciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.

4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
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5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

5.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequaçáo ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contrataçáo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 70 e no § 9o do art. 26 do Decreto n.o 10.02412019.

5.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdáo no 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

5.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalaçôes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

5.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibílidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;

5.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a oconência será registrada em ata;

A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

o prazo estabelecido poderá ser pronogado pela pregoeira por solicitaçáo escrita e
justiÍicada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela
Pregoeira.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabrícante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

se a pÍoposta ou lance vencedor for descrassificado, a pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaçáo.

Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no .chaf, a nova
data e horário para a sua continuidade.

5.5.

5.6.

5.6.1.

5.7.

5.8.

Rua Walfredo Bittencourt de
s - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
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5.9. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condiçóes diversas das previstas neste Edital.

5.10. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

5.11. A negociaçáo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.12

6.

6.1 .

Encerrada a análise quanto à aceitaçáo da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

DO ENCAMINHAi'ENTO DA PROPOSTA VENCEDORÂ

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03
(três) horas, a contar da solicitaçáo da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

6.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

6.1.2. Conter a indicaçáo do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para Íins
de pagamento.

6.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraçáo no
deconer da execuçáo do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o
caso.

6.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

6.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por elitenso (art. so da Lei no g.666/g3).

6.4.1. oconendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevaleceráo estes últimos.

6.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.

6.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vÍnculo à proposta de outro licitante.

Rua Walfrsdo Binencourt de
s - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wl!'rv.nsb.pr.gov.br

fubarÀ Pardná
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6.7.

6.8.

7

7,1
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DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

Somente haverá a necessidadê de comprovação do preenchimento dê requisitos
mediante aprêsêntação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documênto digital.

HABILITAçÃO
Conforme ANEXO 03.

8. DOS RECURSOS

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.3

8.4

8.5

8.6.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1 . l.

Declarado o vencedor e deconida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante,
será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de reconer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

Havendo quem se maniÍeste, caberá a pregoeira verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de reconer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursar, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestaçáo motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

uma vez admitido o recurso, o reconente terá, a partir de entáo, o prazo de 03 (três) criaspara apresentar as razões, pero sistema eretrônico, ficando os demais ricitantàs, áesoelogo, intimados para, querendo, apresentarem contranazões tamtÉm pelo sistema
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo dorecoÍrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesade seus interesses.

o acolhimento do recurso invarida táo somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

os autos do processo permanecerão com vistâ franqueada aos interessados, no endereçoconstante neste Edital.

Nas hipóteses de provimento de recurso que reve à anuraÉo de atos anteriores àrealização da sessáo púbrica precedente ou em que seja anurada a própria sessáo púbrica,situação em que serão repetidos os atos anulado; 
" ".;; dete dependam.

ittencoun de Mo raes n' 222, Centro, t 43 3266.8100,a - 86.250400 Nova S
Rua Walftedo B

e - E-mail - licitacaoônsb.pr.eov.br _ www.nsb.p..gov.br
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Para os casos em que haja dúvida e sejam solicitados os originais, o licitante terá o prazo
de 3 (três) dias úteis para postagem dos documentos solicitados, sendo o prazo contato a
partir da solicitação formal pela Pregoeira.
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9.1.2. Quando houver erro na aceitaçáo do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, náo retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regularização Íiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores

ao encerramento da etapa dê lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.

9.2.1. A convocaçáo se dará por meio do sistema eletrônico ('chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile,

de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10. DAADJUDTCAÇÃOeOAHOMOLOGAçÃO
'Í0.1. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada

vencedora;

10.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal;

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisáo quanto ao mesmo, será
o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologaçáo.

11.
11.1

12.
12.1

DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O contrato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado ou renovado,
mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante
Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposiçóes contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante
apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral dâ Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
união (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "c" do parágrafo único do artigo .11 da
Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às
contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e certificado de Regularidade de situação junto
ao FGTS;

12.2 A despesa com a presente licitação conerá à conta da Dotaçao:

3.00'1.04. 1 22.0060.2006 .3.90.39.00.00 Exercício1 0

s.00í . Í s.122.0070.2009 .3.90.39.00.00 Exercício021 0

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.pov-br
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! 13.4.

13.5.

13.6.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

.I3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIITIENTO

13.1. Ate 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o nome

completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social
da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às '17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb.pr.qov.br

13.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias útêis contados da data
de recebimento da impugnação.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
a Pregoeira, ate 2 (dois) dias úteis anteriores à data designadâ para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital ê dos anexos.

t3.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

2021 785 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 J 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 '1830 06.002. 1 2.36"1 .021 0.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 1840 06.002. 1 2.36 1.0210.20',16 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 1850 06.002.12.361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 í 860 06.002. 1 2.361.02',t0.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2330 06.004. 1 2.365.027 0.2020 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2340 06.004. 1 2.365.027 0.2020 í03 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2350 06 004. 1 2. 365.027 0.2020 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2810 08.001 . 1 0.301.0320.2025 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2815 08.00'Í .1 0.301 .0320.2025 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2820 08.00 í . í 0.301 .0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 3290 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 3550 09. 002. 08. 244. 0 400.2034 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

13

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

E - E-mail _ licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.sov.br
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13.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão

os participantes e a administração.

14.
14.1

DtsPosrçÔEs FrNArs
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município

de Nova Santa Bárbara revogáJa, no todo ou em parte, por razóes de interesse público,

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para

conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

'14.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo. A falsidade de qualquer

documento apresentado ou a inverdade das inÍormações nele contidas impllcará a

imediata desclassificaçáo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis;

14.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

14.4 Os proponentês intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;

14.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferiçáo da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta;

'14.6. As normas que disciplinam este Pregáo serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

14.7. As decisóes referentes a este processo licitatório poderáo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

'14.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital;

14.9 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e
às condiçôes de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação rcalizada.

Rua Walfredo Bittcncourt d; Nova Santa Bfubar4 Paraná
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14.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital

será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está

vinculado a Pregoeira;

14.11 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos inleressados no horário de 8hs00 às 17

s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo

Bittencourt de Mores, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores

esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

14.12 A documentaçáo apresentada para fins de habilitaçâo da empresa vencedora fará parte

dos autos da licitação e nâo será devolvida ao proponente;

14.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,

desde que náo haja comunicação da Pregoeira em contrário.

14.14. Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máxims 02 (dqa§) casas decimais
após a vírqula, no valor máximo deste edital de R$ 10.215,29 (dez mil, duzêntos e
quinze reais e vinte e nove centavos).

14.'15. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação
pertinente

Nova Santa tubaê,0310912021

oc

a)..r^<
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Pregoeira
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ANEXO r- DESCRTçÃO DETALHADA DO OBJETO

í -OBJETO

2 - DAS ESPECIFICAçOES E CARACTER STICAS DO OBJETO

Lote: 1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9160 Limpeza de caixa de gordura 1,00 UN 271,57 271,57

TOTAL 271,57
Lote: 2-Lote002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unídade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5256 Limpeza de fossa séptica e sumidouro 16,00 UN 261,57 4.185,12

TOTAL 185,12
Lote: 3 - Lote 003
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
totel

1 8460 Serviços de limpeza caixa d'água de
500 a 1.000 litros- Com emissão de
laudo técnico

20,00 UN 'Í26,83 2.536,60

TOTAL 2.536,60
Lote: 4-Lote004
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

9162 Serviços de limpeza de reservatório
inferior de água com capacidade

1,20m3. Com emissão de laudo

1,00 UN

mail - licitacao/a b.or.sov.br - ww w.nsb.Dr-s ov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. 1. A presente licitaÉo destina-se a contratação de empresa especializada para execução de
serviços de limpêza dê caixas e reservatórios de água, caixas de gordura e fossas, para
suprir as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as características descritas
neste Termo de Referência e demais anexos.

1 1.652,67 1.652,67

77
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Os serviços deverão ser executados nos seguintes locais:

3.1 . Secretaria de Administração - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro;

3.2. Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos - Rua lnterventor Manoel
Ribas, SN - Centro;

3.3. Secretaria Municipal de Saúde - Rua Antônio Joaquim Rodrigues, SN - Centro;

3.4. Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'
760 - Centro;

3.5. Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano - - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n"
735 - Centro;

3.6. Centro Municipal de Educação lnfantil Noêmia Bittencourt Cameiro - Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n' 842 - Centro;

3.7. Espaço conviver - Rua walfredo Bittencourt de Moraes, (ao lado da Escola Kasecker);

3'8. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n' I 19 - Centro;

3.9. Secretaria Municipal de Assistência Social - Avenida Walter Guimarães da Consta, n. 512
- Centro;

3.10. Conselho Tutelar - Avenida Walter Guimarães da Costa, n" 5SS _ Centro.

Itécnico. Especificações do

lreservatório: Área - 2,27m'. Lâmina
lD'água - 9,07m. Volume - 20,60 m!

TOTAL 1.652,67
Lote: 5-Lote005

1 9161 Serviços de limpeza de reservatório
superior de água com capacidade
30,00m3. Com emissão de laudo
técnico. Especilicações do
reservatório: Área - 2,27m'. Lâmina
D'água - 6,60m. Volume - '15,00m!.
Reserva de 1/3 para incêndio -
5,00m'.

1,00 UN 1.569,33 1.569,33

TOTAL 1.569,33

3 - DOS LOCATS DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS

Rua Walfredo Bittencoun de
El - E-mail - licitacaoônsb.nr-pov hr - www.nsb.rrr-pov hr
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4.1. Os serviços deverão ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria,
bem como, com todo zelo e cuidado que merecem;

4.2. O CONTRATADO deverá observar que não fique nenhum resíduo na superfície, gramas,

calçadas e passeios, caso haja algum vazamento o mesmo deverá ser limpo imediatamente;

4.3. Todos os serviços contratados serão eÍetuados conforme a demanda de Cada Secretaria
Solicitântê;

4.4. Os serviços objeto deste edital estarão sujeitos à mais ampla, inestrita e rigorosa
Íiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a

empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados;

4.5. Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE.

5.1. A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos
serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deveráo fazer rigorosa vistoria nos
possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da empresa, o
qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após a vistoria, será
firmado o teÍmo, conforme modelo disponivel no Anexo ll do Termo de Referência (Modelo do
Termo de Vistoriâ). O licitante examinará algumas das áreas e tomará ciência das características
e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegaçóes posteriores quanto ao
desconhecimento de situaçóes existentes;

5.2. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às Í2:00 e das 13:00 às
17:00, através do telefone (43) 3266-81, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a sessão pública;

5.3. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação,
ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentaçáo das propostas não serão
admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com
as obrigaçóes, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

6.1 . Esgotamento da caixa d'água / reservatório por processo mecânico;

6.2. Lavagem das paredes intemas;

6.3. Retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema
mecânico;

6.4, Enxágue e desinfecçáo;

6.5. Aspersão de hipoclorito de sódio;

6.6. Escovaçáo com vassoura de nylon para náo afetar a impermeabilização do reservatório:

{ . DA EXECUÇAO E CRITERIOS DE ACEITAÇAO DO OBJETO

6. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECçÃ O DE CAIXAS E RESERVATORIOS DE

g - E-mail - licilacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.sov-hr
Paraná
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6.7. Reabastecimento da caixa d'água / reservatório;

6.8. Demais serviços que forem necessários para a correta execução do serviço

6.9. A contratada deverá retirar a água residual do fundo do reservatório. A limpeza do
reservatório e da tampa dele deverá ser efetuada por hidro jateamento com pressão moderada e
uso de escovas de cerdas de nylon para que as paredes não sejam danificadas, eliminando-se
assim toda a sujeira aderida nas mesmas. Os resíduos oriundos desta limpeza serão retirados do
reservatório, e o processo será repetido novamente por mais duas vezes. Após a limpeza, deverá
ser feita a desinfecção do reservatório pulverizando-se nas paredes e na tampa uma solução
bactericida e fungistática (hipoclorito de sódio a 5%), que agirá por um período de trinta minutos. A
solução pulverizada no reservatório será removida, e a caixa estará pronta para uso.

6.10. Para a certificação da desinfecçâo dos reservatórios, deve-se, uma semana após a

execução do serviço, ser coletada amostra da água para análise bacteriológica, conforme consta
nas normas de controle para limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável da Vigilância
Sanitária.

6.1 'l . Após análise da água, a contratada deverá emitir um relatório técnico (laudo) de laboratório
químico, devidamente registrado no CRQ, com resultados físico-químicos e microbiológicos da
água do reservatório.

7.1 . Sucção dos dejetos;

7.2. Esgotamento das fossas;

7.3. Sucçáo da caixa de gordura, caixa de passagem e tubulaçáo.

7.4. Ficará por conta de a Contratada encontrar um lugar apto e homologado para o descarte de
resíduos líquidos e sólidos, sendo que êste custo deverá estar incluso no valor do serviço ofertado
pelo licitante vencedor.

7.5. A contratada deverá seguir a legislação local pertinente para o descarte dos resíduos e
efluentes lÍquidos e sólidos e enviar os comprovantes do descarte juntamente com as Notas
fiscais.

8. í . Acom panhar e fiscalizar a execuçâo dos serviços;

8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela contratada;

8.4. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
identificados e uniformizados, aos locais em que devem executar suas atividades;

7 - PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS

Ít - oBRtcAÇÕES DA CONTRATANTE

s - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.Dr.pov hr
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8.5. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos
serviços e demais informações que venham a ser solicitadas;

8.6. Cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo náo cumprimento das obrigaçóes contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços.

9.1. Executar os serviços conÍorme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, fenamentas e utensílios necessáríos,
adequados para execução dos serviços;

9.2. Reparar, conigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrenles da execuçáo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração
em sua integralidade.

9.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.5. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer oconência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

9.7. Fornecer à CONTRATANTE relatório, detalhado, das atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA, Certificado de Garantia e laudos das análises bacteriológicas realizadas, onde
deverá constar todas as informações técnicas e necessárias além dos produtos químicos
utilizados.

Danilo Dassayev Gozi
Assessor Técnico de Engenharia

Moraes n' 222, Centro, t 43 3266.8100, - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4

9 - OBRTGAÇÕeS OACONTRATADA
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

o tuutttcípto DE NovA slNrn aÁneeRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob n.o 95.56í.080/000'Í -60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, CPF sob o n.o portador da Carteira de ldentidade sob o n.o --------

clÁusuta SEGUNDA - Dos LocAts DA pREsrAçÃo Dos sERVIÇos:

2.1 . Os serviços deverão ser executados nos seguintes locais:

a) Secretaria de Administração - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Cenlroi

b) secretaria de obras, do Trabalho e Geração de Empregos - Rua lnterventor Manoel Ribas, sN
- Centro;

c) Secretaria Municipal de Saúde - Rua Antônio Joaquim Rodrigues, SN - Centro;

d) Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n. 760 -
Centro;

e) Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano - - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 735 -
Centro;

f) Centro Municipal de Educação lnfantíl Noêmia Bittencourt Cameiro - Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, n" 842 - Centro;

g) Espaço conviver - Rua walfredo Bittencourt de Moraes, (ao lado da Escola Kasecker);

h) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n.
1 "19 - Centro;

E - E-mail - licitacaoôlsb-nr-oov hr - wwrv.nsb.or. v.br
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SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominado CONTRÂTADA,
celebram entre si o presente contrato, deconente do processo de licitação Pregão Eletrônico No

391202'l, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições
de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de limpeza de caixas e
reservatórios de água, caixas de gordura e fossas, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais, conforme consta da proposta apresêntada no Pregão Eletrônico No 39/202 í e
especificado abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>



PREFBTURA MUNICIPAL
066NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

i) Secretaria Municipal de Assistência Social - Avenida Walter Guimarães da Consta, n' 512 -
Centro;

j) Conselho Tutelar - Avenida Walter Guimarães da Costa, n' 555 - Centro.

CúUSULA TERCEIRA - DA ExEcUçÃo E cRlTÉRIos DE ACEITAçÃo Do oBJETo

3.1. Os serviços deverão ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria, bem
como, com todo zelo e cuidado que merecem;

3.2. O CONTRATADO deverá observar que não fique nenhum resíduo na superfície, gramas,

calçadas e passeios, caso haja algum vazamento o mesmo deverá ser limpo imediatamente;

3.3. Todos os serviços contratados serão efetuados conforme a demanda de Cada Secretaria
Solicitante;

3.4. Os serviços objeto deste edital estaráo sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização,

i a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a empresa a prestar

todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados;

3.5. Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE.

CúUSULA QUARTA. DoS ANExos CoNTRATUAIS
4.1. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregáo Eletrônico No 39/2021 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de
4.2. As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,
seráo considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua
perfeita execução.
4.3. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
4.4. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões
e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos represêntantes legais das parles.

CúUSULA QUINTA - PRoGEDITIENToS DE LIMPEZA E DESINFECçÃo DE cAIxAs E
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

5.í. Esgotamento da caixa d'água / reservatório por processo mecânico;

5.2. Lavagem das paredes internas;

5.3. Retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistêma
mecânico;

5.4. Enxágue e desinfecçáo;

5.5. Aspersão de hipoclorito de sódio;

5.6. Escovação com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório;

5.7. Reabastecimento da caixa d'água / reservatório;

El - E-mail - licitacaoônsb.or.eov.br - .or.eov.br
arana
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5.8. Demais serviços que forem necessários para a correta execução do serviço.

5.9. A contratada deverá retirar a água residual do fundo do reservatório. A limpeza do
reservatório e da tampa dele deverá ser efetuada por hidro jateamento com pressão moderada e
uso de escovas de cerdas de nylon para que as paredes não sejam danificadas, eliminando-se
assim toda a sujeira aderida nas mesmas. Os resíduos oriundos desta limpeza serão retirados do
reservatório, e o processo será repetido novamente por mais duas vezes. Após a limpeza, deverá
ser feita a desinfecçáo do reservatório pulverizando-se nas paredes e na tampa uma solução
bactericida e fungistática (hipoclorito de sódio a 5%), que agirá por um período de trinta minutos. A
solução pulverizada no reservatório será removida, e a caixa estará pronta para uso.

5.10. Para a certificaçáo da desinfecção dos reservatórios, deve-se, uma semana após a
execução do serviço, ser coletada amostra da água para análise bacteriológica, conÍorme consta
nas normas de controle para limpeza e desinfecçáo de reservatórios de água potável da Vigilância
Sanitária.

5.'t1. Após análise da água, a contratada deverá emitir um relatório técnico (laudo) de laboratório
químico, devidamente registrado no CRQ, com resultados físico-químicos e microbiológicos da
água do reservatório.

CLÁUSULA SEXTA - PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E
FOSSAS

6.1. Sucção dos dejetos;

6.2. Esgotamento das fossas;

6.3. Sucção da caixa de gordura, caixa de passagem e tubulação.

6.4. Ficará por conta de a Contratada encontrar um lugar apto e homologado para o descarte de
resíduos líquidos e sólidos, sendo que este custo deverá êstar incluso no valor do serviço ofertado
pelo licitante vencedor.

6.5. A contratada deverá seguir a legislãção local pertinente para o descarte dos resíduos e
efluentes líquidos e sólidos e enviar os comprovantes do descarte juntamente com as Notas
fiscais.

GLÁUSULA SÉIi'A. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

7.1 . Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

7.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela contratada.

7.4. Assegurar o livre acesso dos empregados da CoNTRATADA, quando devidamente
identiÍicados e uniformizados, aos locais em que devem êxecutar suas atividades.

7.5. Fomecer à CoNTRATADA todos os esclãrecimentos necessários para a execução dos
serviços e demais informaçóes que venham a ser solicitadas.

Rua Walfredo Bittencourt de
g - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

Paraná
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GúUSULA DÉGIMA PRIiJIEIRA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável,
por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

í1.2. Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimento de contratar com a

Administraçáo pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no contido na letra 'b'.

GúUSULA DÉGIMA SEGUNDA - DAS SANçoES
12.1. Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral.
Sem prejuízo das disposiçôes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉcrMA TERGETRA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTAR|A
13.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária no
<DOTACOES. CONTRATO#T>

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - Do pRAzo oE uGÊNctA.
14.1. O presente contrato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado ou
renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e
mediante Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposições contidas no art. s7, da Lei no

8666/93.

CúUSULA DÉGIMA QUINTA - Do FoRo

1 5.1 . Fica eleito o Foro da comarca são Jerônimo da serra - paraná, para a solução das
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

15.2. É, pot estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, I t

CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NEC PARA HABILIT

1. HABILITAçÃO JUR|DICA:
1.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada, e enviados posteriormente via Correios,
seguindo o prazo constante no item 6.7 destê edital. Todos os documentos deveráo estar
plenamente legíveis, com boa resolução e fácil leitura.
't.2. As proponentes devem anexar todos os documentos abaixo listados:

3. REGULARIDADE FISCAL.
3.1. Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a', 'b" e "c"
do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título
de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros);
b) com a Fazenda Estadual (ceÉidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) com a Fazenda Municipal (GeÉidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Municipal);
D) com o Fundo de carantia por Tempo de serviço (FGTS) - GeÉificado de Regularidade do
FGTS - CRF;
E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da pessoa Jurídica (CNpJ);
F) CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidáo negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452,
de 1o de maio de 1943. (NR);
G) ceÉidão simplificada emitida e registrada pera respectiva junta comerciar.

3'2 4 prova de regularidadê deve ser integral, não se admitindo regularídades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administiações fazendárias dos
entes ou órgáos indicados.

4. QUANTO AO CUiJIPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7' DA CF
4.1. Dêclareção de inexistência de empregado mênor no quadro da empresa êmprêgadora,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

Rua Walfredo Bittencoui de Nova Santa Bárbara, paraná
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2.DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
2.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçôes;
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação
legal.
Observaçôes: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se
houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
êmpresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.
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6. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

7. DECLARÂçÃO DE NÃO PARENTESCO
7.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

s. DECLARAÇÃO LEt COMPLEMENTAR No í23, DE í4 DE DEZEiTBRO DE 2006
8.í, Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empÍesa de
pêqueno poÉe ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO 09.

9. PARA COMPROVAÇÂO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
9.1. Certidão nêgativa dos caÉórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo

cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa de preços.

9.2. Alvará atualizado de Licença e Funcionamento do Estabelecimento, emitido pelo
Município do domicílio da sede do licitante.

9.3. Licença Ambiental de Opêração, emitida pelo órgáo ambiental competente;

9.4. No mínimo de 0í (um) Atestado (s) de capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante
ao solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato
do(s) atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o Município possa valer-se para manter
contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).

10. Quanto aos documentos exigidos neste editat e em cumprimento a Lei Federal no 13.726, é
dispensada a exigência de:
10.'1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
10.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original ê a cópia, atestar a autenticidade;
í0.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

1'1. As certidões e/ou certificados obtidos via lntemet poderão ser apresentados em originais ou
fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

0?1

E - E-mail.- licitacao@nsb.pr.eov.br - Dr.sov.br
araná
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5. DECLARAçÃO DE IDONEIDADE
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04,
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'12. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por
representante legal da empresa.

13. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em desconformidade
com o prêsente edital implicará na inabilitaçáo da licitante.

14. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP ou MEI) que apresentaÍ documentação
com a data de validade vencida, conforme êstabelecido no AÉigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006.

'14.í. Caso qualquer dos paÉicipantes (ME, EPP ou MEI) apresente Certidão ou documento
com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do
momento êm que o proponênte for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período para que a situação seje regularizada, tudo conforme Lei Complementar í2312006
de 1511212006 com as alterações da Leí Complementar n.o 11712014.

14.2, A não regularização da documentação, no prüzo previsto no & 10 da Lei
Gomplementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstâs no Artigo 8.1 da Lei 8666/93, de 2i de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na
ordem de classiÍicação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

15. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por
órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 60 (sessenta) dias
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste
Edital.

29
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ANEXO 0.1 - DEC DE IOONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/202í

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 39/2021, instaurado por este município, quê não
êstamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

em de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)

OBS,: í) Está dêcleração devêrá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

30
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ANEXO 05 - DEC DE IN CIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/202í

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que âté a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida êm papel timbrado da empresa proponentê e
caÍimbada com o número do CNPJ.

Rua Walfr edo Bittencourt
E - E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.sov.br

árbar4 Paraná
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ANEXO 06 - DECLARAçÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/2021

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,

em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de '16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.'10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponentê e
carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a emprese licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devêrá declarar
essa condição.

El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br
Brirbara" Paraná
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ANEXO 07 - DECLARA ODE PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/2021

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

, portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no , DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 39/2021, da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, compras e Licitações do
Municípío de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

oBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empÍesa proponênte ê
carimbada com o número do CNPJ.

Rua Walfiedo Bittencourt
E - E-mail * licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.gov.br

arala
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ANEXO 08 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 39/2021 - Carta-proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo
0'1, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
Íizerem necessárias.

1 TDENTtF|CAçÃO DO CONCORRENTE:
RRZÁO SOCTnL:
CNPJ e tNSCRtÇÃO ESTADUAL

Moraes n' 222, Centro, 8 €

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA C NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNtCO

2. CONDTçÕES GERATS
2 1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitaçáo.

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROpOSTA: Rg (por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno foÍnecimento, tais
como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incldentes
sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
íOAS... REPRESEA'TANTE LEGAL DA EMPRESA)

3266.8100, - 86.250-000 Nova Santa B
Rua Walfiedo Bittencourt G

E - E-mail - licitacaoônsb.pr.sov.br - ratw.nsb.pr.gov.br
árbar4 Paraná
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Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

a
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PREGÂO ELETRÔNIGO NO 39/2021

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

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

35

ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EÍú REGTME DE
TRTBUTAçÃO DE trilCRO EiTPRESA OU ErbtpRESA DE PEQUENO PORTE .

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

El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br _ *ruw.nsb.pr.gov.br
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ANEXO 1O - MODELO DO TERMO DE VISTORIA.

PREGÃO ELETRÔNICO No 39/202í

Declaramos, para fins de participação no Pregão Eletrônico no 3912021, que a empresa
, inscrita no CNPJ sob o no sediada na

representada pelo Sr(a) portador da Carteira de ldentidade no

/SSP-_, vistoriou as dependências onde serão executados os serviços objeto do
presente processo licitatório e constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo com as
disposições do Edital.

Local e data,

Nome
RG n'

Assinatura do responsável do Município.

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG
CPF

Rua Wallicdo Bittencourl de
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.gov.br

Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
EsrADo Do pARANÁ

POR'I'ÂRIA N" 02t/2021

o PREFEITo Mt-JNIclpAL DE NovA saNte. gÁngene, rcsolve, no
uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Afl. I' - A Comissão de Prcgão, compo$a pelos seguintes membros

- Pregoeira: Polliny Simere SoÍto - CURG no 9.252.282-0 SSp/pR;
- Suplente: Clóudir Pereirr dr Silvr - CI/RG no 9.257.255-2 SSp/pR.

- Equipe de Apoio; Roscmeirc Luiz da Silva - CI RG n" 7.224.894-5 SSp/pR;
- Suplente: Cristiâno dc Almeida - CI RG n" 3.439.259-89 SSp/Sp.

- Equipe de Apoio: PstrÍcir dc Souza do3 Anjos Siqueira - CI/RG no
12.753.105-6 SSP/PR;

- Suplentc: Msria de Fítima Ribeiro da Mate - CI/RG no 3.609.203-j.

Art. 2' - Esta portaria entra em vigor nesla data, revogadas as disposições em
contrario

Nova Santa Bárbara, 22 de janeiro de 2.021

cipal

Ruô Walfrcdo BiÍencoun de Moracs
Nova Sônla Bárbarô, pâraná - §l - E-mâil

n'222, Cenrro, t 41.3266.
- I ic hacao@ltsb. or.gov.br -

8r00, B - 86.250-000
Site- www.nsb.pr.gov.br

ittencouí de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, - 86.250400 Nova Sânra B
Rua Walfredo B

e - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.gov.br
iárbar4 Paraná
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TCEPR 081

Detalhes processo licitatório

Forma de Avalição Menoí Preço

DotaÇão Orçamenüiria' 06C02123610210201633s039gg60

Preço máxiÍlo/ReÍeÍência de preço - 10.215,29

Rí'

Data de Lançnmento do Edital O:/Og/ZOZI

Oata da ÁtreÍtura das Propostas 21109.1202r

Enúdadê Exeortota IIUNICipIO DE t{OVÀ SArrÂ BÂRBARA
: __-_-__-

Ano'2021
L_l

VoliôÍ

No licitnÉo/dispensa/inexigibiliJade* 39

Modaladade* Pregão

Númeío editavprocesso*

<ur.o. p.ovênl.ntcr dc o19.nl.ho. lôr.rn..lonâ13/oultllàt.r.l5 d...éd
Instituição Fananceira

Contrato de EmpÍéstimo .:.. . -.

Desa.ição Rêsumidã do objeto' :conb.ãtaçio de empresa especializacta paía exeorÉo ê seívk;os de limpeza de
:caixas e rêselaúr-ro6 de água, caixas di-. goÍdurd e fossas, pard $úr 6
ne@sslàdes das Seúetarias Munkipêis

Dôta Registro

Data Registro

o3l09l2o2r

Data dâ Aberturâ das PÍopostas

Dôta ê La.çarnento do Edital

Data dô ÂbeítuÍa das Propostas '

Há itens edusivo6 para Epp/ME? Sim

H,á cota de paítkipação pârà EPP/MÊ? Não

Trata{ê de obrâ coítl odgência de s1ôcon@ão dê EpplMEr Não

Hii pÍfuÍirade paÉ àqubições de Ín-rcÍoeínprêsâs rÊgioÍtàis ou locais? Nfo

Data GncelaíÉnto

CPF: 4271512958 (leqqrU

Peícentual de parthipaÉo: 0,m

https://§ervicos.tce.pr.gov.br/TCEpRyMunicipaÍAMUDetalhesprocessoCompra.aspx
1tl
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BLL GOl}lPRtrS
Extrato de publicação
pRrcÃo rlupÔN rc o - ss/2021

N" PRoc. ADM. aslzozt

Extrãto de licitação gerado automáticamente pelo sistema BLLCOM pRAS
torna público para conhecimento dos interessados que o órgão

pREFE|TURA MUNtctpAL DE NovA SANTA BÁRBARA - pR, de acoldo com
a regulamentação realizará pRECÃo ELetRôtttco sendo conduzido pelo
condutor PoLLrNy STMERE sorro e tendo como autoridade CLAUDEMTR

valÉRro.

082

PUBLtcÂçÃo: ol/09/202 r t1:02
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PODER EXECUTryO

Àíó.v§t
IMPRENSÂ OFICIÁI -
Lel a' 660, de 02 de ÂbÍil de
20r3.

pêlâ Edlçáo:

I - Atos do Poder Executivo
DECRETO N. O4I. DE 03 DE SETEMBRO DE 2O2I

Súmula; Ponto facultatiyo nas Repartições Pútrlicas À,Iunicipais no dia 06 de setembro (segunda-feira)

O Sr. Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais,

- considerando que no dia 07 de setembro (terça-feira), é Feriado Nacional - Independência do Brasil.
- (. iderando não haver prejuizos para a Administracào Pública Municipal;
- ckiderando o disposto na ki Orgânica Municipal;

DECRETA:

ÀÉ. l' Fica decretado Ponto Faculhtivo nas Repartiçôes Públicas Municipais de Nova Santa Bárbara, no dia 06 de serembro de 2021
(Segunda-Feira).

Parágrafo único: A concessão do referido poDto facultativo compensará o dia 15/021202I, trabalhado pelos servidores municipais em razão do
ponto facultativo do Camayal.

Art 2" Âs atividades essenciais de saúde e limpeza urbana, manterão os seÍviços em atividades, minima e indispensável ao atendimento
da população, de acordo com as determinações dos Secretários Municipais respectivos.

Art. 3" - A guarda münicipal cumprirá sua escala conforme determinado, mantendo-se a ronda (plantão) cooforme habitualmente
executado.

Art 4". Este Decrero entra em ügoÍ na data de sua publicação.
ÀrL 5'. Revogam-se as disposições em contrário,

Edificio da Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara, aos 03 dias de setembro de 2021

Atenciosamente

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

.AVTSO DE LTCTTAÇÀO
PREGÃo ELETRÔNICo N" 39/202I

obieto: contralâçâo de empresa e§pecializada para execução de serviços de limpeza de câixas e reserystórios de água, caixâs de gordura
e fossas, para suprir as necessidâdes dâs Secretarias Municipais.

Tipo: Menor preço, por lote.
RECEBIMENTO DÁs PRoPosrAs: das 08h00min do dia o9twn02l às 08h29min do dia 2llogno21.
AB-ERTURÁ DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59mÁ do dia 21t09t2021.
INÍcIo DA sEssÂo DE DISPUTA DE pREÇoS: às 09h0omin. do dia zuo9t2o2t.
LOCÂL: www.bllcompras.com
Preço mrâximo: R$ 10.21519 (dez mil, düzetrtos e quinze reais e vinte e trove centavos).

FtQlEerÕÊ§CqEDlÊEÊÚe§: poderão ser-obtidas im horário de expediente na Prefeituia Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua vy'alfredoBittencourt de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: licitacao@nsb.pr.eov.br o, p.i'o rl" *-*.rrü.rr.no".u,

Nova Santa Bárbara, 03/09/2021.

Polliny Simere Sotto
Pregoeim

Portaria n" 023/2021

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Watfredo Bifiêncourt de Moraês n"222 - Cento

Fone/Far (43) 3266+100
Efi ailj diariooliciat@nsb_or.oov.br / onosbíônsb.Dí.oov.br

Diârio Oficial Eletrônico
Muaicípio de Nova Santa Bárbara

Edi{Éo M 2047 - Nova Santa Bárbara, Paraná. StxflA-FEIBÀ 03 de SETEMBBO ile 2021.
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Processo Administrativo n." 6512021

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa D.E. NALIN NOGUEIRA M.E., CNPJ N": 09.290.11210001-07, sediada na
Rua XV de Novembro 702, relirou este Edital de Licitaçáo e deseja ser informada de
qualquer alteração pelo e-mail: nogueira.inseto@gmail.com ou pelo tel/ Íax: (M)
998477777.

Jussara - PR, aos 20 I 09 I 2021.

m.290.11?J0001-{Ír
D.E. Tâ§}I NOGUEIB.A,

fi[t xv oE lrovÉu8Ro, ,@
. cEP E72*000

' Io§§Ai^. Pn

bo da Emprêsara e Cari

PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de
limpeza de caixas e reservatórios de água, caixas de gordura e fossas, para
suprir as necessidades das Secretarias Municipais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOYA SANTA BÁRBARA. PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

LOTE 1

Item: 'l Quant.: 1

Descrição: Limpeza de caixa de gordura

Unidade: Unidade Val. Ref.: 271,57

Autor
PARTICIPANTE O5,I

PARTICIPANTE 034

Marca,lModelo
SEM PARTICTPAÇÃO / SEM PARTICIPAÇÃO

P.óprio / PrôpÍio

Valor
271,57

271,57

LOTE 2
Item: I Quant.: 16 Unidade: Unidade

Descrição: Limpeza de fossa séptica e sumidouro

Val. Ref.: 261,57

Autor
PARTICIPANTE O5O

PARTICIPÂNTE 094

Valor
4.176,00

261,57

LOTE 3
Item: 1 Quant.: 20 Unidade: Unidade

D^scriÉo: Serviços de limpeza caixa d'água de 500 a 1.000 litros.
G*.n emissão de lâudo técnico

Val. Ref.: 126,83

Autor
PARTICIPANTE 053

PARTICIPANTE Oí

Marca/Modelo
PÍestaçáo de Sêrviços

LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. /
HIPOCLORITO OE SÓDD CLORO ATIVO.

dponls / dponla

Próprio / Póprio

Valor
126.83

2.53ô,60

126,00

126,83

PARTICIPANTE 069

PARTICIPANTE O4O

LOTE 4
Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unidade

Descrição:.Serviços de limpeza de reseÍvatório inferior de água
com capacidade 41,20m3. Com emissão de laudo técnico

Val. Ref.: 1.652,67

1de2

PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/2021
Processo Administrativo No 65/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: POLLINY SIMERE SOTTO
Data de Publicaçã o:0310912021 11:02:28

Marca,/ilodelo
SEM PARTICIPAÇÃO / SEM PARTICIPAÇÃO

Própril / Própíio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA. PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

Autor Marca/Modelo Valor
Preslaçâo de Servigos 1.652,67PARTICIPANTE O5O

PARTICIPANTE 077 LIMA E PERGHER INOUSTRIA E COMERCIO S,A. /
HIPOCLORITO DE SÔDIO CLORO ATIVO

1.652,67

PARTICIPANTE 074 dponta / dponta 1.652.00

PARTICIPANTE 04O Próprio / Próprio 1.652.67

LOTE 5

Item: 'l Quant.: í Unidade: Unidade

DescriÉo: Serviços de limpeza dê rêservatório superior dê água
com capacidade 30,00m'. Com emissão de laudo técnico

Val. Ref.: 1.569,33

.tor Marca/Modelo
Prestação de SeNiços

Valor
1.569.33

PARIICIPANTE 077 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S.A. /
HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO

1.569,33

PARTICIPANTE 014 dponta / dponta 1.5ô9,00

PARTICIPANTE 072 P.óprio / Próprio 1.569,33

2dez
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ANEXO 08 . CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 39/2021 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo 01, que
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIF|CAçÃO DO CONCORRENTE:

Razão social: William Duda 09088609942
CNPJ sob o númêro: 23.822.47910001-47
Endereço: Rua Guia Lopes, 114 - Uvaranas - Ponta Grossa / Paraná - Cep: 84.030-160
Telefone: (42) I 9814-8880
i-.nail: williamduda@hotmail.com
Representantê legal: William Duda, portadorda Carteira de ldentidade no í0.454.660-9, inscrito nos
CPF/MF no 090.886.09942
BANCO: SiCOOb AGÊNCIA: 4368 CONTA: 7 661-9

Proposta: R$4.455,69 (QUATRO MII- QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA os)

Ponta Grossa, 21 de setembro de 2021

Lote Código

do

serviço

Unida

de

Preço

unitário

Preço Total

1 Limpeza de caixa de gordura 1,00 UN R$270,57 R$270,57

5256 Limpeza dê fossa séptica e

sumidouro

'16,00 UN R$261,57 R$4.185,12

TOTAL

2

It3-*,9
OVE CEN

William Duda

RG: 10.454.66G9 CPF:090.886.099t2
Doutor do Lar Soluçóes Residenciais e Comerciais
C.N.P.J i 23.822.47 I I OOo't 47

DouroR Do un soruçõrs RESrDENcrArs E cor-tERcrArs
RUA GUIA LOPES, 114 - PONTA GROSSA/PARANÁ
TELEFONES: (42) 9 9B!4-BBBO I 9 8423-6138
E -l'1AI L : wi ll iamduda@hotmail . com
SITE: www. doutondolanpg. com. br
CNPI : 23.822. 479 /OOO!-47

rc

2. COND!çÕES GERATS
2.í. A proponente declara conhecer os termos do inslrumento convocatório que rege a presente licitação.

Nome do serviço Quanti

dade

9160
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PA-A"Á W f ^Amm"GOVERNO DO ESTADO

§rsrÊ TavÉL E oo TuÂ!sr'.o

23-82jt.19t000147 WILLI,AT DUDA 0S066609942

GUIA LOPES. 114

589222.2 - 7n52v.4

Tibagi

Rua Guia Looes.

Socmlâriâ d. E.hdo do O...nvôlvim.ílo §u.lêíláGl. dôÍú .mo - SEOESÍ
hrlllulo Á9ú.. T.n!

CERÍIFICADO DÊ DISPENSA DE LICENCIAMÉNTO AMBIETTAL ESTÀDUAL

O líutúio &ú ê Tsr.. corn b€.. m lêgislsgão sít sn!.|â d..Ei. noínse p.din írL., . ôm ü.liâ o conüdo ôo âxpêdiênrô p.ot@lã.!o sob o nô !6-E8l.la7-8. coítc.dê
DTSPENSA OE LICENCTATTENTO AMA|EÀÍIÀL ES]ADUAL nâr conditrês ê rê3triçõca
1, EXIIE^gÃO OO EIPTE @I

Íu,{.bro / uF
UVARANAS PONIA GÍO§SA/PR

1 DCraÍÍt^clo 0o ÉrP[ÊErortrfto

AtiYida&s d. limpô:â

Llmp.ad.clr.d.tqdüEUíp.a.r.ío.círk-,Llrl9.ahFHL..m.kd.llb..S.(t.ô,.L.tbm,p.dr.llnP.r,MUorXaô.plú.|ôd.lÍdn.

lrn d.dG d. p.únç5 .l. .eiçú, tâD.a d. crrr í. gorrruô . L.d .atr'É. rip€ d. àrnul.f&. rr. ..r.ro, h9.a .l. ..rr- d agu

DE

84 030-1 60

84.030-160

114

Pontr Groqsâ/PR

Orrir.L.l L llcôÀElEnb
10.00 unid null

Humâno ê Emprcêndimônto 0.06

EqL menlos

Redê Pública

!3 EFtuÉtat€s tloums

Eflueítê dê esgoto sanitáÍio
,o@Int ltfu D-ú.o Flâ.|

Rêdê Públicá Rêdê PúUicá 2,00

200304 - Lodos de Íossâs séplicâs com Câixâ de Goídura
Olrr]DL O..dDâr.r
io.m k9 Coínpo6tâg6m

L A Fê!êílta D3pênsa de Licêírciâmêôto Ambiêntal Estâduâl - oLAE fti .milida coín o quê ê3tábchc6 o Aítoo 3p, lítciso l. da Resotuçáo cEt A 10í2019. dê .t7 de
Dêzembo de :'019. Resolução SEMA 51/2009. dê 23 dê outublo dê 2009 ê aom b6sê nas lníoma@6 apírsêntad8 pôb rcquoIênle ê náo dlspênsâ, t lo pouco, substitui
quaisquêí oulroo Atuarás eJoü Cêrliiró6s dê qualquêr ÍÉhrÍêzâ a que, êventualmêntê, êstêia suinl.e. êxhldâ§ pêla têgislaçro íêdêrel, Étadual ou municipal.

2. Esl,a dêclaração e§lá ünqrlada à exatirâo des inb.maçóêa aprêsenlâdâs pêlo ioteíêssado ê náo ôximê o eôp.êêndêdor do cumpÍimênto das origências amtrbntais
êslabelêcías em dispo§iÍ)óês lêglais, íegulsmantâíe3 ê êm noíÍnâs tácnicás aplicávêis âo caso a o sujeÀra à fscelüeÉo e autaçào dâ pr$ênle d€darâÉo, câ6o rêiam
constetadas iÍÍêgulãridades, bem coíno à âutraçáo e imposição oê 5ançóês administrâtivâs c€bÍvêis.

3. os c. édos adoledoG pâÍa êmissâo da píesênte OLAE podêíão sêr refoÍmulâdos e'/o! coínplemêntado6 de acoído com o de§€ovoMmento ciântílco e têcnológico 6 a
necêssirâde de preseívaçáo âmbiêntsl.

/í. O não cumPÍimonto à hgishção ambiêntâl vi9ênt6 3lioitrÉ a emplêsa ê/ou aêus r.píoasnlântes. às gânçõos píêüsta3 nâ Loi Fêdêrêl O.6Otg8, ê sous dêcÍetosíegt ,es,

5. Não ser-á pêÍmiüdo quahúêí üpo dê ocrpoÉo, corÉtÍt çâo e/o! oà.a êm á.êâ dê p.êsêrvafáo pcinânêntê.

6. É têíminântomênte p.ritida â quêime â cá! ab€íto dê ryâhuêr ripo dê msterial.

Cúúb., Ot.r &bobr.t aCtO

Esta declaraÉo eslá ünqIadâ à exatidào das iníorÍnaeões âpíesenlâdes pelo intêressado á náo
eximê o rêqueÍenlê do cumprimento das erigárEies ambientais estabêlecidas êm disposiçóês legais,
íêgulámentiâÍes e-em noímes técnicâs ep,icávêis ao caso ê o sujêilâ à fisc€lazâçâo e anulaçàó dâ
pÍese_nlê dedaíação, câ§o sejam conslatacles_iÍregulâÍidades bem como â âutLraáo ê imposiÉo de
sanções âdministíetjvas câbívêis. O tnsliiuto y'€uâ e T6ÍÍâ poderá, a quatquêÍ momênto. invalidá-le
câso veÍil5quê discoídància êntre as informaçõ€s. Este CERTtFtbÂtiO Oe OtSieHSn Oe
LICENC!qMENÍO AMBTENTAL ESÍADUÂL devêrá ser afixeda em locâlvisível.

TEÉlRA:ôô596i 620001 76
Oâr.i 2020.0t,01
17:00:51ART

16.864.1474

199/ra2

01/09/2030

ÚlF.'j.
Ú..Ébiú4..'a-@''t@.c6*

Á..|.Íun do R.púrúô!.

ÊvERTOr{ LUC O COSÍASOUZA
6.blr.r ô Pr.aô.rd.

3. CÁnrcÍERlSnC^§ OO EFREEND]ELTO

ar PioorrTo^lr zÊrÂDo

oa.Ás!lí6....sdaI5..ê31.2ê3'áôeráoo.Éürd,.do.llrcou
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)OUTORDOLAf,§S.

WLLIAMDUDA frif,a'r*aru*
0908M09942:2382 §r.M)t.z7rr22.7e<,&t 11

2479OOO147 ár,00

Wlliam Duda

RG:'10.454.66G9 CPF:090.886.099-42
Doutor do Lar Soluçóes Residenciais e Comerciais
C.N.P. J : 23.822.47 I I OOO I 47

DOUTOR DO LAR SOLUÇôES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
RUA GUIA LOPESJ 114 - PONTA GROSSA/PARANÁ
TELEFONES: (42) 9 9814-8880 / 9 A423-6L7A
E-f4AIL : r,Ji11iâmduda@hotmail, con
SITE: www. doutondolarpg. com. bn
CNP) i 23 . A22 .479 / 0A0L - 47

ANEXO 09 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

PREGÃO ELETRÔNICO N" 39/2021

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa William Duda 09088609942, CNPJ
23.822.47910001-47, esta enquadrada na categoria de microempresa, bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no

123, de 14 de dezembro de 2006.

Ponta Grossa,20 de setembro de 2021.
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PR.EFEITURA MI.JNICIPAL DE PONTA GROSSA'PR

Secretaria de Fazenda
Departamento de Receita

Divisão de Rendas de Atividades Econômi

Álvard de Localizaçdo

N' 93.030

PiA. lll

AheÍaçâo de ÂtiYidade
FoÍma de Atuâçãô

da lei, por e$e titulo concede licença a

§. MICBOEMPREENDEDOR **

O GoYemo MuniciPal de Pont!

WILLIAM DUD

Rcpres€otâdâ PoÍ DUDA

C-N.P.J.: 23.822./U0O00l 47
Cadrslm Mobiliirio: I 15176

€ soldsi
Àtividrd€s

r l esEbeleccr-sc
tnú usl rir isi

vidade de: Scnrçor
dc trlóvcis dc q

inrs c equipamertos
cxcçto â g6tlo de

ulenç!o de sist€mr§
rcdesi lDitrlsçlo c I nsts

ccntrais da rr Ê de obrss de slvcnrris:

s€rvisos espêcir
reçlo mcclnicr dc

vêÍculos
dc hvrgem,
e mudalças,

lubrilicsçIo ê Po de preparrçIo
intermuriciPsl,
dc l€rrclo, cultiYo e

À RU^ cutA Lo

Com àrea de 10,00
rúmero: ?7/2020 do

sistema de Âlvôrá

Expedldo em

#
CODIGO DE ÀUTENTICIDADE: I 19808534723510

EDUARDO RODRICO YERSCHOOR MÁRCIo Jo§É GURXA
Dlr.tor do DeprírmeBto da Rcccitr Diviúo de Rendrs de Atividrdes Econômie.s

r* EMITIDO VIA ALVARÁ ONLINE. SOL: 77Í!O2O **
PROTOCOLO REDESIM: PRH1040E73834

' Para cfcito dc fiscclizasâo, a dirrÉo do estâbclecimcnto liccncisdo mantrÍá o Alva.á dc Localiza{,o cm lugar visiYcl c o exibirá a auloridadc

comp.lcÍrte scmplr quc eía o crigir, conformc con§a no Códi8o d. Poíurr do Municlpio, an. 79, prrágafo s.8ündo.'

' Em caso d. cnccrramcnto, psrôli?âsão, mudarço dc cnd.rtço, dc ôlividldc. ou qúalqucÍ ourâ allcíEçào pÍocr[a! com urgência a kefcitura
Muniçipsl, para Fovidancias lcgais c-ablvcis. cvitando sm conscqu&Eiâ prcbleÍras futuros.'

' O p.esentc licc11cismeíto, §€Íá cotrsidcmdo rcnovado alualmentc (s.m emissào d. novo documc o conl An. l?3 da Lci 6tJ720Ol)
úediantc a quirâsâo d. taxa dç veÍiÍicaçào de funcionamento rcgular de c§abelecimentos dc pÍ(úusào. comércia, indúsria c prcstaçio de scrviços e

uxs dc licenÉ pars publicidade.'
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SUPERZELO l42l1028-7318
lôtligên.i.cô.do.rl.i.t atendimento@SupêtzêlO.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa William Duda 09088609942,

Ponta Grossa, 17 de Setembro de 2021

Willian dos Sant cPF 062.438.529-97
SuperZelo lnteligência Co minial CNPJ 1 9.466.025/0001 -03

Atendimento ao cliente f o l§ rupdrrafo

fs, t.nl.ttllt C.a*rnt,lltl . Clotao - lrant crattr(

inscrita no CNPJ sob o no 23.822.479/0001-47, estabelecida na Rua Guia Lopes, no
114, bairro de Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, prestou
serviços à SUPERZELO INTELIGÊNC|A CONDOMTNTAL LTDA, CNPJ
no 19.466.025/0001-03, estabelecida na Rua Benjamin Constant, no 851, centro,
na cidade de Ponta Grossa Estado do Paraná, detém qualiÍicação técnica para

realizar serviços de limpeza de caixas de gordura, fossas sépticas, sumidouros,
caixas d'água e cisternas (inferior) de alvenaria, metal, fibra com diversas
capacidades, desde 300 litros a 500 mil litros.

Registramos que a empresa prestou os serviços no período compreendido
entre 04 de janeiro de 2019 até a presente data nos condomínios administrados por
nossa empresa.

lnformamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos
apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente
com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até
a presente data.
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Gertificado da Gondição de
Microem preendedor ! nd ivid ual

ldentificação

Nome Empresarial
WLLIAM DUDA 09088609942
Nome do EmpÍesáÍio
WLLIAM DUDA

Nome Fantasia
DOUTOR DO LAR SOLUCOES

Capital Social
8.000,00
Número ldentidade
10.454.660-9

Orgâo Emissor
SESP

Condição de Microempreendedor lndividual

[JF Emissor
PR

CPF
090.886.099-42

'- Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

Data de lnício dâ Situação CadastÍal Vigênte
101't2t20't5

CNPJ
23.822.479t0001-47

Endereço Comercial

NIRE
41-8-0385010-1

CEP
84030-160
Bairro
UVARANAS

Atividades

LogradouÍo
RUA GUIA LOPES
Munícipio
PONTA GROSSA

Número
114
UF

PR

Data dê lnício de Atividades
'1ot1212015

Ocupação Principal

\. Pedreiro independente

Atividade Principal (CNAE)
43.99-1/03 - Obras de alvenariâ

Ocupações Secundárias
Pintor(a) de parede independente
Eletricista em residências e
estabelecimenlos comerciais,
independente
FosseiÍo (limpador de fossa)
independente
lnstalador(a) e reparador(a) de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeíação, independente
Lavador(a) ê polidoÍ de carro
independente
lnstaladoÍ(a) de máquinas e
equipamentos industriais,
independente
Prestador(a) de serviços de
preparaçáo de terÍenos, sob
contrato de empreitada,

Forma de Atuação
Porta e porta, postos móveis ou por ambulantes

Atividades Secundárias (CNAE)
43.304/04 - Serviços de pintura de edifícios em geÍal

43.21-5l00 - lnstalaçáo e manutenção elétrica

37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestáo de redes

43.22-3102 - lnstalação e manutençáo de sistemas centrais de aÍ condicionado, de
ventilação e refrigeraçáo

45.20-0105 - Serviços de lavagem, lubrificaçáo e polimento de veículos
automolores

33.21-0100 - lnstalaçáo de máquinas e equipamentos industriais

01.6'l-0/03 - Serviço de preparaçáo de terreno, cultivo e colheita
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independente
Pintor(a) de automóveis
independênte
Mecânico(a) de veículos
independente
Torneiro(a) mecânico independente

Calheiro independente

Caminhoneiro(a) de cargas não
perigosas, lntermunicipal e
lnterestadual, independente
Piscineiro(a) independente
Encanador independente
Montador(a) de móveis
independente

45.20-0/02 - Sêrviços de lantemagêm ou Íunila a e pintura de veículos
automotores
45.20-0/01 - Serviços de manutençáo e repafação mecánica de veículos
automotores
25.39-0/01 - Serviços de usinagem, toínearia e solda
43.99-í/99 - Serviços especializados para construção não especificados
anteíormente

49.30-202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, inteÍmunicipal, inteÍestadual e internacional

81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especifcadas anteriormente
43.22-3101 - lnstalaçóes hidÉulicas, sanitáías e de gás

33.29-5101 - Serviços de monlagem de móveis de qualqueÍ material

Termo de Ciência ê Responsabilidade com Efeito dê Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissáo do Alvará dê Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,

-ambientâis,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do soto, atividades domiciliares e restriçÕes ao uso de
espaços públicos. O náo-atendimento a esses Íequisitos acarrêtaÍá o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certifcádo compíova as inscdçóes, elvará, licenças e a situaÉo de eôquadramento do empresário na condiÉo de Micíoempreendêdor lndividual. A
sua aceitaÉo está condicionada à vêrifcáÉo de sua eu:enticidade na Iniernet. no encte.eço: http:/ rww.poíâldoemprêendedor.gov.br/ Cediíicãdo €mitido
com base na RêsoluÉo no 16, de 17 de dez€mbío de 2019, do Comitê para Gestão da Rede Nacional pâía a SimplifcáÉo do Rêgistro e da Legâtizaçáo de
Empresas ê Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualqueÍ rasura ou emenda invalidaÍá este documento. Parâ pesquisa;a inscÍiÉ; eshduat e/ou mu;icipal
(quando convenentes do câdaslÍo sincronizado nacionel), iníorme os êlementos abaixo no endereço elelrónico
httoJ/www.Íecêite-íezênda.oov.br/PessoeJuÍidicã/CNPJ/Ícoi/comutta.âso

Número do Recibo
ME0005't 904

Número do ldentificador
23822479000147

Data de Emissáo
29t07 t2020
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUM€RO OE COMP NTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERTURA

10t1u2015

NOME EMPRESARIAL

WILLIAM DUDA

Í TULO OO ESÍABELECIMENÍO (NOME OE FAN TASh)
OOUTOR DO LAR SOLUCOES

PORTE

ME

E DESCR DASATIVIDAOES

8'1.29{-00 - Âtlvldad$ dê limpêzâ não e6pêclricadas antedomente
37.02.9.00 - Atividadgs íslaclonadas a esgoto, erceto a gestão de redes
43.30-1-Ozl . SeÍvlços de pintura dê êdiÍcios em geral
33.21-0-00 - lnstalação de máqulnas e êquipamentos lndust.iais
0í.6í-0-03 . SêNiço dê prêpaftrção ds torrêno, cultivo e colhelta
33.29§41 - Sêrviços de montagem de móveis de qualqueÍ matêrial
43.2í-5.00 - lnstâlaçâo ê mânulançáo êÉtrica
43.22-3-02 - lnstâlação e manutençáo dê sislomas centrais de aÍ condlclonado, de vêntilação ê rsfÍlgeração
ií3.22-3-0í - lnstalaçóea hidÉulicâs, saniÉrlas e dê gás
25.39.0.01 - Serviços dê usinagem, tomêaria e aolda
45.20-0-05 - SsÍvlços dê lavagem, lubÍiícação e polimênto ds vêlculos automotorÊ§
,13.99-l-99 - Sêwiços êspecializado3 pâra conslrução não ospeciícados anteÍioÍmênte
45.20{{1 . Serviços de manutânção ê reparaÉo mecânlca dê vêiculos automotoÍes
,15.20-0-02. Serviços de lanteÍnagêm ou íunllarla ê pintura de vêiculos automoto,es
49.30-2-02 - Transportê rodoviário dê caÍga, exceto produtos peÍlgosos e mudanças, lnterÍnunicipal, inigÍ6tadual e
intêmaclonal

E OA ÀTI!1OAOE

43.99.1-03 - Obras de alvenaÍia

OÁ NAIUREZA J

LOGRAOOURO

R GUIA LOPES
NUMERO

111

CEP

&í.030.í60
B,AIRRO/DISÍRITO

UVARANAS

COMPLEMENTO

PONTA GROSSÂ PR

ENOEREÇO

wLLlaxtDUDA@HOTf,tAtL.COM
ÍELEFONE
(42) 9814{880

ESPECIAL

DATA DA CADASTRAL

10t12t2015

ESPECIAL

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro dê 20.18.

Emitido no dia 29/07t202O às 14:SB:23 (data e hora de Brasília).

ÊNTE EEOERAÍIVO (EFR)

ATIVA

ÇADASTRAL

1t1

23.822.479t000147
MATRIZ

213.5. Emprssário (lndividual)

\:z'*

Página:111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Fedêral do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBITos RELATIvos Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA
ArJ)A DA uNlÃo

Nome: WlLL|Aiil OUDA 09088609942 1
CNPJ: 23.822.479/000147

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é cêrtiflcado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários adminislrados pela Secretaria
da Rêceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo dirêta a êle vinculados. Refere-se à situação do
sujêito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I 1 da Lêi no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.ba ou <http:/ /vww.pgfn.gov.br>.

Certidáo mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t'tOlZO14
Emitida ia 16108121021 <hoÍa e data de Brasília>
Válida
Código rtidáo: EBE2.8D1 4.52CE.3DF8
Qualquer invalidará êste documento

ag
2:30:49 do

sura ou

't2t02t2022.
controle da
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 024747593.48

098

,/
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.8)í.47glOOO147
Nome: WILLIAM DUDA 09088609942 ./
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até ornecimento Gratuito

A autenticidade o deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov. br

4t1212021 -

tu viâ trtornd t úútcê (1dooat21 oz34:5a)

r\\ *
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSS
PROCURÂDORIA GERÂL DO MUNICÍPIO
cADAsrRo úNrco na nÍvrna ATrvA MUNTcIpAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão N": 80165 / 2021

Código de Autenticidade: 43 I 00C384A0827 4A92D999D7 4A030DAA

IDENTIFICAÇÃo CoNTRIBUINTf,

CGCM:563799
CNPJ/CPF: 23.822.17 9 1000 l -47

Nome: WILLIAM DUDA 09088609942

M n

IDENTIFICAÇÂo REQUERf, NTE

Nome: William Duda

Finalidade: LICITACÃO

PROTOCOLO: /

PROCURÀDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADÁSTRO ÚNICO OI OÍVTO.I .CTIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da paÍe interessada, que para o contribuinte
global acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS em aberto referente aos
cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar
débitos ainda não registrados ou que veúam a ser apurados.

PONTA GROSSA, l6 de agosto de 2021

ATENÇÃO: ESTÀ CERTIDÃO FOI EMITIDA VIÀ INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste docum acesse tributos,pontagrossa.pr.gov.br e
utilize a opção AUTENTICAIT DOC tilize o código autenticidade informado acima.

(diferencia I maiúsculas e mi
ESTE DOCUMENTO TEM A VAT,IDADE DE (SESSENTA DIAS Á C AR DA DÂTA DE suA EMIssÀo

Endereço: ,

Bâirro:
Complemento:
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Voltar lmprimir

g/nrXÂ
cÁtxÂ ÊcC)NôMrcÁ FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.822.479/ooor-47
Razão SociaRILLIAN DUDA 09088609942
Endereço: R GUIA LoPES 114 / UVARANAS / PoNTA GRoSSA / PR /

84030- 160

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

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

Validade:06/09/2027 0s/tol202t

CeÉificação Número: 20 020t435L767762

Informação obtida em 11-/09/2021 17:30:08

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

https://consulta-cí.câixa.gov_b/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
1t1
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PODER Jt'DTCIÁPIO
JUSTIÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃo NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TR]ÀBÀLHISTÀS

Nome: WILLIAM DIIDA 09088609942 (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,I: 23 .822. 479 / oo)t-47
Certidão n': 203 2 i 202]-
Expedição: /08/2021 às 02:40;35

180 (cento e oitenta) dias. contados da dataVaI idade : tt/02/2022
de sua exp 1Çao.

Cert.ifica-se que wrLLrÀr.í DIrDÀ 09088609942 (t{ÀTRrz B FrLrÀrs),
inscrito (a) no CNPJ sob o n' 23.822.479/OOOL-47, NÃO CONSTA do Banco
Nacional, de Devedores Trabalhistas.
Cêrtidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
TrabaLho, acrescenEado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 201I, e
na Resolução Administrativa n' f470/2ott do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 dê agosto de 201-1.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aiuê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou fitiais.
A aceitação dest.a certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida grat.uitamente.

TNFORUÀçÃO IMPORTÀ!úTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d.ados
necessários à ident.ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quant.o às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transiEada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emoLumentos ou a recolhimenE.os determinados em 1ei; ou dêcorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púb1ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão prévia.

Dúvidá6 e suqestô.s: c.d:3,isL _ ju6.br


