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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n.o 1 512020

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
cestas básicas emergências, para atender famílias em
situação de alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de
covlD-19.

DATA DA ABERTURA: Dia 2210512020, às 14h00min.
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2020 33í o los.ooz.oo.zaa.o4oo 2033 705 3 3 90.30 00.00 Do Exercício
2020 3333 los.ooz.oa.zaa.o4oo.2o33 756 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

VALOR wtÁxlfrllO: R$ 27.326,00 (vinte e sete mil, trezentos e
vinte e seis reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, zzz,feh',lor|e - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561 080/0001-60

E-mail: licitacao-4nsb pr.eo..br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA t

Seaeuria *í.unicipat [e flssistêacia Sociaf
c.N.P.J. N.o 't9.560.789/000í 63

Mediante autorizaçáo desta Secretaria, solicito abertura de licitação para

aquisição de 200 (Duzentas) CESTAS BÁSICAS EMERGENCIAIS para suprir as

necessidades desta secretaria durante a Pandemia do Coronavirus COVID-19, pelo

período de 06 (seis) meses, utilizando os recursos das fontes 705 (PPAS l), 756

(lncentivo Yll e 142 (BlD do Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS).

DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

Avenida Walter Guimarães da Costa, n" 512 - Centro CEP 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

L.5l-

L,l

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 029/2020

Para: Secretaria de Administraçáo Data:141O412020

Assunto: Abertura de Licitação

Datacebido or:

A-v-r.\ I ó11 ()1
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corAcÃo DE cESTAS Jeneencnrs - coRoNAVTRUS 19 - R rsrÊrcn socrAL

Descrição detalhada
QTDE VALOR

uHrÁnro
VALOR

TOTAL

Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem de polietileno leitoso atóxico/resistente, Pote 4009. Validade mínima de 8
meses,

2 R$ 4,77 R$ 9,54

Açúcar cristal - coloração uniforme, sabor característico, isento de materiais tenosos, parasitas, dekitos animais ou vegetais, odores

estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, transparente, resistente, contendo 5 kg. Validade mínima de 12 meses.
2 R$ 9,03 R$ 18,06

Anoz tipo 1 longo Íino polido que contenha laudo de classificação constando umidade máxima de 14% quebrados até 9,5%, embalagem de

polietileno atóxico, transparente, resistente contendo 5 kg. Validade mínima de '12 meses.
2 R$ 10,98 R$ 21,96

Bolacha tipo doce, embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente, hermeticamente fechado contendo até 4009. Validade

minima de 8 meses,
1 R$ 3,46 R$ 3,46

Bolacha tipo salgada, embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente, hermeticamente fechado contendo até 4009. Validade

minima de 8 meses.
1 R$ 3,69 R$ 3,69

Café em pó tonado, moído, tipo arábica, conilon bebida dura, torração média, puro, extra forte, alto vácuo com selo de pureza ABIC,

embalagem 5009. Validade mínima de 08 meses.
2 R$ 7,68 R$'15,36

Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate para infusão - Caixa 2009. Validade minima de 0B meses 2 R$ 5,50 R$ 1 1,00

Extrato de tomate. Embalagem com 3659, Validade minima 8 meses 2 R$ 2,32 R$ 4,64

Farinha de mandioca flocada "biju", pacote 'l kg. Validade mínima de 08 meses 1 R$ 6,87 R$ 6,87

Feijão, classe cores, pacote 1 kg. Validade minima de 8 meses 2 R$ 5,13 R$ 10,26

Fubá de milho amarelo. Pacote 1 kg. Validade de 8 meses. 2 R$ 2,70 R$ 5,40

Macarrão com ovos, tipo espaguete ou no 8. Pacote 1 kg. Validade minima de 8 meses R$ 4 u R$ 13,02

Óleo de soja refinado. Frasco com 900 ml. 3 R$ 3,57 R$ 10,71

Sal refinado, iodado, cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante INS-535 (ferrocianeto de sódio). Pacote de 1 kg. Validade mínima

de B meses.
a R$ 1,33 R$ 2,66

TOTAL R$ 136,63
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Certificado de Preço Calculado
O Portal MenoÍ PÍeço - CompÍa9 mantido p€là Companhia de Te<nologià dà lnÍormâção e Comunicação do
Pârâná - CETEPA& certifica que os cálculos roram realizados de acordo com os produtos e filtros abàixo

apresentadot levando em consideração os preços praticadgs nas operaçóes autorizadas por meio das

Notas Fiscais EletÍônicas - NF-e, ro Estdo do Paràná e tendo como bàsê o estudo realizado no Fóíum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Cârâcteísdc$ do PÍod|no (íome díeínâ GM9

sãl r€ltmdo, lodado, aSP€CÍo: cristaii braúo, (om grânulâçáo unlíoirÇ,
|NGRED|ENTES: cloruto dc sódio. iodâto dê potáisio, ãntlumectantê§

2305 úlnodaftto dê iódlo e aâJ lrúo silkàto de iódío, 1EOR IODO: E,ttÍ! 20. @

c:.írào ÂtiBíí<roÉ Ergrtq, canAclEdílcAs AD€ôNÀS: tsento de sujidades, Ínoío a q,lrlrquÇÍ

Ínatêrieis eírárúos que (oÍrDíoínetam a s{r. qudk ade, mrc ÚQU|OO t,tlxirm
lkg EMSAIAGEM: Sâco polbüleno, UNID. t)E MEIDÀUÍútáÍlo

Chevê dê Acesso

5egc8.1eb10./t€215.81434.bb090

Datr do cákulo
07 /O442O2O 10:3634

DetâlhâÍn€nto do Cákulo

Quamidade de NF-e EncoÍrtr.das

Quântidade de Fomecedores Distintos Encontrados

Coeô€iente de Vadaçlo

Coellciente de Representatividade

Vôrián€ia

Desvio Padrão

Limite lnÍ€Íior

Limite Superior

727

40

10,69%

saneedo

708

35

9,09% Irj'9;2. +.'É''Jlj":l
..45,W_ _ l-' -.t,u
'' ,o,gt.I. ,. ,rrl r . l,

.tB§EÉ
R§ 0,e7 ..:.i:;*':...r

'Rs165',"1'

Rs r,08

R51,59 ''
',.,.,:--

..rs,1.i1 , .

Slmplês NoÍmal

727

40

10,í)%

M,15%

o,02

R5 0,14

Rs 0,97

RS 1,65

Rs r,os

Rs 2,2s

RS 1.32

RS L34

R5 1,37

14

RS 1,21

Recalculado

RS 13s

14

MeroÍ Valo_Í 
_ - -

1 Maior Valor

Médiâ

Média Ponderada

0102

Rs 0,14

Rsg,g1

RS 1,65

RS r,08-

R5 42s

ts 13?

Rs r,25

RS 1.34

Rs 1,39

0,01

RS 0,12

Rs 0,97

RS r,6s

RS 1,08

RSr,59

Rs 1,x

RS r,24

Rs r34

Rs 13e

Mediana

Moda

au9ÍIilah de 9i_ss€5_ .
Primeiro Quanil

Terceiro Quartil

Coefr ciente de Va.iação Satisfatório

RepÍesêntâüvidade Satidatóriâ

R!142

R5Pe

Sim

Não

RS 1,22

RS 1,39

Sim

Sim

RS !,40 t_;

sim

Não

Rs r,33

.:RS1?2
'..,'..,'

I n§t1o':; 
_' ': sttll:. -. _r'' ''sfii ,,,,.

.R$.lJB,. , ,lPreço Calculado

Coníonnê Lor 19.476, d€ 24 d€ AbÍü do 2018, â cDnsdtâ ao lúonor Prêço podêni seÍ úilzsda, coínbinâdâ com out às Íênarnêntas parà o ÍÍEsrno objêWo, para s€
êslâbêlêcaÍ o pÍBço êslimad, ou d€ ÍEf6rênciâ do oàiêto liita(b, cabêndo âo â€€flt€ públcô â rÊspoírsâtÍÍded€ poh utlizaçtu cb vâlor cak!la(k,.

(].*,^
Rua M€l€u3 Lême 1561 | C€nlro Cívho 1E0530{t0 | CuÍfiba I PâÉná | ArÀsil I 141l32OG500O I Fax F1l 320(!66()0

Cx. Postal lí)61 | ww!í.cslepar.pr.gov.br I sía :cêbpar@pÍ.gov.br
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COMPRAS

RMEI{
PRE (0 Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - CompÍat mantido pela Companhia de Íecnologia da lníoÍmação e Comunicàção do

Paraná - CELEPAR, certifica que os (álculos ÍoIam realizados de acordo com o5 produtos e llltros àbaixo

apresentados, levàndo em consideração os preços praticados nas operaçóes autorizadôs por meio das

Notas Fiscàis Eleúônicàs - NF-e, .ro Estado do PaÍâná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados 8íasileiros (FFEB).

Cârâcteísüca6 do PÍodno (fonte díemâ GMS)

sal Efrnado, todâdo, AspEcte c,istaB brarco, coín gãxlLção t,liÍolmc
IN@ED|EUTES: Clotêto de sódlo, iodato & potáÉCoi àntiuÍtrtant.|Í;

2305 íêÍrodaieto de ródio e alumínio sltkato dc sódio, IEOR tOOe EnÍ! ã, e 60

GenêÍo Átimenrkior mg,/19, cÁRÂCfEÚsÍtcÁs ADtctOí{Ats: tsnto dr ${idãdet moío e q,,.isqulr
ínateíiais estranhos quê comproíictan a iua qualidadq, PCSO ÚeUlDO M&inE
lkg, EMMLAGEM:sáco polietilêno, UN|D. OE MEDTDÁi UnltáÍio

Cheve de Ac6so
5eBc8.1ebl0.4e2l5.g1434.bb09O

Datâ do Cákulo

O7/O4/2O2O tO:16:34

Preço Calculado

RS 1,93 / unio.o" 1uruy
Fiftros Sel€clonados

Mdo

Rêgláo

OS/O1DO2O até 07 /o4nO2O

Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Noíte CentraL Norte

Pioneiro, Oeste, Suderte, Sudoeste

Unidade (UN) - Íepresentando 50.45% das NF-et nid.d!

hodutos Selecioflâdos

789611010004] 1OO.@% SAL LEBRE REFINADO IODADO

coníoímo Lei 19,476, dê 24 d6 Abdl dô 2018, a consulle eo MenoÍ Píeço podeÍá soÍ úIzâde. combirÉda com oulí$ ÍeíâÍnontsâ pârÊ o Ín.3mo obrctivo, paía s€

estab€tiâc€Í o pÍsço êsümsdo ou d6 íêí6Íância do obieto licitado, ebendo ao âgEnto públco a rêepoôsâbildsde pob utlizaçio do vabr celculado-

Rue Maleus Leme 1561 | Centro Civ-rco 180530.010 lCuíitib€ | P6raná | BÍasil I l41l320()5OoO I Fax [a1] 320G660O
'Çce r'eror cr. postat 15061 | w*!.r.cÁtêpar.pÍ.gpv.bÍ | e-rnait:ctrepâr@pí.gov.br



Certificado de Preço Calculado
o Portal Menor Preço - Comprat môntido pela Companhia de Tecnol€ia da lnÍormação e Comunlcaçào do

Paraná - CELEPA& ceÍtifica que 05 cálculos foÍam realizados de acordo com os produtos e filtÍos ôbaixo

apresentadot levàrdo em consideração os preçot prati<ados nas op€reçó€s autorizadas poÍ mêio dàs

Notas Fiscais Eleúôricas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como bas€ o estudo realizado no FóÍum Fiscal

dos Estãdos BrasileiÍos (FFEB).

CarâcteíGdcô do PÍodlno (íoflte Cst.ítâ GM9

1647

dêo vêçtd

óúêo t lgÊtal. s4a, Rêfinado, INGREDEI{ÍES: út óLo de $j.. ASPECIo

t.trpido c lsemo dê iÍrprrtzõ, OOoÍt Cara<tlrÍdcq, saaoR Câra(taíÊtko,

ccilt 
'cir{têÍÊtke, 

ls.írto da rrdades e $b6t fttÉ cÉtr&hõ a tua ÍtatuíÊzÀ

Não óhtc, gNtlt o, Frõ<o C6co cori taÍr?a G LcÊ d. r€gurançr, PEso

ÚQUtDe goont UN|D. DE MEDIOÀ UnirÍb

Cha\re d€ Acêsso

5egc7.Íeo10.4e215.81434.bb070

Data do Cákulo

07 /O4/2O2O 1O)6t46

Detâlhômênto do Cákulo

Slmpl€B Saneado

MEHOR
PRE(O

cotl PRÀ5

Coefi ciente de Repres€ntatividade

,*ã
Desvio Pàdrão

Limite lífeÍix

Limite superior

rMenoÍ ValoÍ

4. Mâior ValoÍ_

Média

Quantidâde dê NF-e Encontradas

Quantidade de Fome(êdores frstintos Encontrados

coeficientê de Vâíiação

1551

747

89,04%

13082

698

8,08%

":.Fqtoitl,
:ri ". 130&àrr:::'- 

. dar:r1Í'..-,1Íi-.
*..;ÉSÉ1,.*ia;
=J,4s-?s..4..i,

.o,s:
- Rs:&_

R§ffi
:..nffi/ *
' É-'245 :í"dr

'Rs3,7r: -
.::L.,

ÍLÍ
R! 3,11

Rs Z8r

R!_4i7

Rs 15O

RS lg.oo

!!.r,14
Ri 119

§l.se
Rs 3,49

o.@

RS o29

RS 2,sr

1! 137
Rs ?8s
Rs_436

Rs 3,57

R1138

§1.se
Rs 3,49

ls 1,3e

Rs 3r9

Sim

Slm

.!!1ím"1
13551

747

..92n%
28)3%

1LO3

RS 3,32

Fs Z8r

RS 4,37

Rs l,so

RS 78,00 nS a"so

Média PondeÍada

RS 3,58 I r

rMediana RS 3,42

Rs 3,41

20

RS 2,46

R§ 4,38

Não

Não

Rs 3,42

t,íti.":Moi" . _,
Quàntidade de Class€s

Primeiro Quârtil

Íerceiro QuâÊil

Coefi ciente de Vãriação Satisfatório

Rep.esêntaüvüradê satisfatóÍia

R! 119

§178
Não

Não

-ãc'

ns'a.g .; ns1S"
stfr.

,'g.$m -ii
.iã'.'RS3gji':PÍeço Calculado

Coníoíme Lei '19.476, d€ 24 (b ÁbÍilcl€ 201E, â €onsulta e M€noÍ Prêço podeÉ ssr úilzáde. combm€dr com outas Íenâmêntas pers o Í'nêsíÍ)o obi6livo, para s€
estab€bcaÍ o pí€fo ostÍnado ou d€ roíeÍêncÉ do obirto liilsdo, câbon<,o âo agonto públco a rêspoílsstildad€ p€b úhzâção do yâbr calcrlâdo.

(G*"" Rua Mâteus Lem€ 1561 | Centro CÍvico 180530410 | CuÍitiba I Paraná | Brasil | [41132üL5OO0 | Fâx I411320G660O

Cx. Poslal 15061 | wwvr.cál€par.pr.gov.bÍ | e-{nail:c6hpar@pr.gov.br



MEilOR
P_3E(9

cor,rpRAs

Certificado de Preço Calculado
o PoÍtal Menor Preço - Comprat mantido pelâ Compânhia de Tecnologia da lnÍormação e Comuniceção do

Peraná - CELEPAR, ceítifrca que os cálculos íoÍam Íealizados de acoÍdo com os produtos e frltros abaixo

apresentados, levardo em consideração os preços praticados nas operaçôe5 autoíizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Istàdo do PaÍená ê tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Bíasileiros (FFEB).

Carôctêísdcas do PÍoduto (íonte sií€ma GMS)

1647

óleo vEgetàl

ólco vcaetat, saúa, Refinado, rMinEDEt{tES: m* iíGo dê ioia, asPEcÍO
Lírpido e isênto de impuGz.s, OOO& (âÍacHsd<q SAEKTR CafactêÍÍrtko,
COR: Caailct€íttk4 lsênto dê sujkladas e glb,sttras ê5Eanhâs a sua íiatuÍlla
Não contêÍ gülte4 FÍâsco plárüco com tôllFa e hcÍê de s€g,uÍaÍlça, PÉSO

úeuroo goomt, uNto. DE MEDroÀ unttáio

Preço Calculado

Charrê de Ac6so
5egc7.Íe010.4e2Í5.91434bb070

Dat do Cálojlo

O7 /o4l2o2o 1ü26:45

RS 3,57 / unio.o" lutt;
Fluos Seledonedos

M

RegEo

Unld.dê

OB /O1 I2O2O até 07 lO 4 nO 20

Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centrg-Sul, Metropolitana de CuÍitiba, Noroeste, Norte Central, NoÍte

Pioneiro, Oeíe, Sudeste, Sudoeste

Unidâde (UN) - representando 68.72% das NF-e

PÍodutos S€hclonados

7896279500538 IOO.0O% OLEO DE SOJA REFTNADO COAÀiE PET DE 9OO ML

ContoíÍÉ Loi 19,476, d6 24 de Abíit d6 2018, 6 coílsulÍla âo irênoÍ Pr6ço pod€á sêí úilzâda. combinsdâ corh olJlÍâs íaíranÉntâs pâra o ÍIÉsÍÍÉ otiotivo. Para sâ

estab€16c6Í o prEço êsümado ou do ÍEíeÉncia do obJêto llcitâ(b, cab6ndo ao E6nte Públco a 66ponsábiidâdô peb uülizaÉo do vâbÍ cehulado.

Ruâ Mareus L6me 1561 | Cenuo Clvi.o 180530010 lCuíitib€ lParáú | BÍesil ll41l 32OG5mO I Fsr 141132t0460O

Cx. Pos!âl 15061 | wv,w.cêl6par.pr.gpv.br I ê{ailcêlêpar@pr.gov.br§..*r "



MINOR
PRE(O

coM PeÂ5

Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Comprdt mantido pela Companhia de Tecnologia da lnÍormação e Comunicaçào do
PaEná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apÍesentados, levando em consideÍação os preços prâticados na9 opêrações autorizãdas por meio das

Notôs Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Pàraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fis(a:

dos Estados Brasilei.os (FFEB).

cârâ(teíúrüc6 do PÍoúÍo (íoítê: CstsíÍrâ GMS)

24t33

Màss. eliflÉlltíd.

M...rÉo Gr.no D.Ío, FOfi ÁTe fço Esp.girt fúrcÍo 8 (Speghrtú 8L

colr§av,cçÃo ProE úêr|lê dc . EstaElrdncito sob lnsFrção oftial,
PÍoúzldo de Aco.do €orn ar No n.t dê Boas Hticâs dê FàbÍl(âçáo,

NeEDGNIES: Mácarao cri frEa allmcntkla Obüdo pclo Amassamêíto
't ê<&ko dc Fdinhâ da TÍigo Í!Ítrn O,itkun Ífru!ü corn Águe Adid.xrdo o.r

n& de Ortrõ sirbstllciâs P!ínttida+ tubínetido a PÍo<êrr6 Tê<nológkos

ad€qqado4 cÁRAcmísncls ADtoolAls: tsento da coranter Artifi<íã1 Pa<ote

Heko ê polietilêíp OP) otr ãlrr LaÍItrdo ê Foltxopihrlo Eiqiêrtâdo +

Poliproplhno (BOPP + PP), Atórkq Rrsiíêntq, Írânrp.reõtc, Tenn6oHado,
PEso r.hJlDo r erdo, uNrrr o€ ME)L

óave dê Acesso

5e9c7.78610.4€215.g1434.bbO20

D.ta do Cákulo

o7/O4l2O2o @:52:20

Detâlhamênto do Cákulo

Quantidade de l{F-€ Encontradas

Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados

nte de VaieÉo

Coef(iente dj Sepreientatividede-

vIáfj" , -_
Desvio Padrão

timlglntdor _

Limite Superior

57

19,06% Éro*
--.r1i6,r2:dÉil

--.. O,Oígt'

slllE--.-

9v
RS 0,82

Rs1

RS 74o

R5198

R5 6,30

Rs 4?8

R! 1?l
Rs 4,4s

RS 4ee

RS l,6s
Rs 4,?

sil.
Slm

saneedo ai*om*l:t.} .a!tí'
;... ãg"i;

Recahiado

2E

'-'é,8S o"a&.

-- 
'-B§16a 

.'.'.-
---É§7,0q'

-H*s_r§:,MenoÍ Valor

1 Maior Valoí

Méd!1

Média Ponderada

m

tMediana

Moda

, Quantidâê de Classês

Primeiro Quartil

'TeÍceiro Quartil _ _
Coefi ciente de Variação !"t!:]"1ó1.

' Repíesêntatividadr satisf atóÍia

4;tlo-.;

§í'53 1'

611.',B
''ns'iãã

. RS 4,88

.§m

tr"t" ar.rL. 
-

ConfoÍmê Lei 19.476, de 24 de Aàrilcle 2016, a coírsufâ ao Mooor Preço podorá sêI úilzadâ, combinadrâ com oulÍas fêÍrâÍEntas pâra o Ínesmo obj€Wo, Írars sê
€s!âbêlêcar o pÉço 65lim5do ou de aêíerência do objêto licilâdo, cab€ndo âo âgpniê públco a rosponsabitdade p€b úilização do valoÍ caldiâdo.

(Q.,.,,^^
Ruâ Mat€us LeÍn€ 1561 | Cânlro Clvico 180530{10 lCuítübâ | Pâraná | Brõil llall3200-5000 | Fax lall320(}66{}0

Cx. Po6lal í5061 | u/rvw.c€lspár.pr.gDv.br I 6-ma,l:c€l6par@pr.gov.bí

..tn
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Certificado de Preço Calculado
O Portàl Meno. Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da lnrormação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, cêrtifrca que os cálculos ÍoÍãm Íealizados de acordo com os produtor e filtros abàixg

apresentadot levaÍrdo em consideração os preços pÍaticados na5 operaçôes autorizadàs poÍ meio das

Notas Fisceis Eletrônicãs - NF-e, no Estãdo do Paraná e tendo como bãse o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos €stados BrasileiÍos (FFEB),

CôracteÍísdcas óo PÍoduto (Íonte slstêma GMS)

24713

Mas9ô àlimêntídà

tulàcaÍráo Grêno Ouro, FORMATe Tlpo Esp{rrctc }tjírêío S (Sp.gh.tti 8},

CoNSERvAçÃe ko/eniente d! Estabelecirier o sob tnspêÉo OÍciô|,
PÍo<rtzÍrô de Acoído com as Nonnàs dê SoaÍ htl6 dê FabrtàÉo,
INGREC,{ENIES Mà<aráo oo Mõsa .limertíci. O6do p.lo Am.ssân nto
Mê<lnico de Farinhà d€ Írigo ü.[r n (Iriticum Ounrn) coÍn Água adkiona<fo or
náô dÊ Outrdt Substánchs Pêntitid.1 Subnrtlro a PÍo(C6ios TesElógkot
Ad€quâdos, CÁRÁCIERÍSflCAS ADlOOl,{AlS: tsêito dr Corant6 Artiftbl Pa@te

Pl&ko dê polÊüleno (PP) ou Fi:Ír Lâmlnado d€ Potipíotihno BoÍi!ítâdo +
Polipropileno (BOPP + PP), Atóricq Rlslsteí e, Tr{rsp.r!írtc, Tcnn6otdado,
PEso t-hutDc 1 euito, uNttl, tx MEDL

Preço Calculado

Châl,c de Acesso

5e9c7.786'10.4€215.81434àb020

Deta do Cákulo

07N4/2O2O 09t52:20

RS 4,34 / unio.a" 1utr1
FllEos SeHonedos

Pêríodo

RegEo

Unld.de

O8/O1aO2O até 07 lO 4 nO2O

Centro-Ocidental, Centro-Oriental. Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noro€ste, Norte Central, Norte

PioneiÍo, Oeste, Sudestg Sudoeste

Unidade (UN) - Íepresentando 8233% das NF-e

Produtos Sêl€<londos

789601Í106885 100.00% MACSEMOLAPARAnESPAG.I5XI(6

ConíoÍm€ Lei 19-476, dê 24 d€ ÂbÍil (h 2010, a consuhâ ao ti,l€nor PrÉço podôrá sáÍ úilzâda, combinada .om ouüas fonBÍrÉnlÊs par6 o lÍrosmo otioiiYo, psía s€

estab€l6c6r o pÍeço esümado ou (b rrleÉncia do obJelo lidlado, c€bêndo eo eg€nle públco á íespoôsâbildâdê pals dili2âÉo do vâloÍ cabúlado.

Ruâ Matous Lem€ 1561 | C€nuo Cívlco 18053GO10 | Cuíiüba I PaÍaná | BÍasil | [41] 320G500O I Far [,11] 320G660O

iÇcrrtren cx. posrât 1506r I wwr,v.c€repar-pr.Ê,ov.br I êrnâit:côtêpar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Comprar, mântido pela Companhiã de Tecnologia da lnÍormàção e comunicaçâo do

PaÍaná - CÉLEPAR, cenifica que 05 cálculqs Íoíam realizados de acordo com os produtos e filtros àbaixo

apreientâdot levando em consideração os preços praticados nas operaçôes autorizadas Por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o eitudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

C.râctêÍísdcâs do PÍodüo (Íonte slíeÍm GMS)

1469

Fubá dc rdrE

Ràa d. Írilho, 'nPc srrC.+ ASF€CI(} Pó ÍrE COlb AnÉÍêlo, lNGnÍIEflES:
Fáá, Í!rc e áddo l6li.o, caRAclEnÍgncas ÁDNoor{À$ hento d! 4idadês e

s.üÉt ocias estanhat â 
'lJâ 

nahrGla Náo <oírt.Í glitaÍt Sâ<o poürtlhío, PE§o

úeuDG *g uNrD. DE MErrDÀ rht b

Chevê dê Acesso

5e8c6.837l0.4€215.81414.baeí0

Datâ do Cákulo

O7/04/2020 OA:47:03

slmpbs Sâneâdo Nonnal ,- :i'necahfaüi§

Detâlhemênto do Cákulo

É;antidâde dê NF-e EncontÍadas

23

50,59%

e

11,54%

v
)i

il
Quantidade de FomecedoÍes Distintos Encontrados

Coefchnte de VaÍieçS

coefi ciente de Representatividade

variância

Desvio Padrão

§mite lÍeÍlI
Limite Su_p€rior

Mênoí vaÍoÍ

4,65%

1@
RS 1,44

0,10

Rs 0J1

RS!P

Rs 3,64

§,18e
RS 3,39

RS 166
R5 Zs6

RS 2,7s

RS 2;7s

40,63%

1;7s

R5 1.32

RS 1ÉO

Rs 3,64

R§ LSg

Rs 13,98

Rs 2'83

65 " ..

!i::.

a JúaioÍ ValoÍ 
-

RS 1q4

Rs!q
RS 119,8.-.

Rs2.ry_

RS 270

Rs 2,7s

RS Z7s

RS I,E'

nS za9

Rs19l

Não.

Não

'1ri
? 1._

,-uédia -
Média Ponderàda

Mediana Rs 15''

RsZ

nS:,ze ?'::''tts

Rs 106 tl
Não

leo..

Moda

Qu.ntidade de Cbsses 7

Priryirg 
_ay_al1il

ÍêÍceiÍo Quartil

Coêfi ciente,deV_ariação-Satislatório

, Repíeentaüvira(b S.tiíet&ie

R5 249

R5 Zes

sim

Não

Preço Calculado n§ lsz .-,r'lir

Conloímê L€i 19.476, do 24 d€ Abíilcle 2018, a coí!9ul1b ao Monor Pr6Ço 9odêrá s€r úilzâda, comt nâde com oulras fêÍraÍnontas para o ÍÍr€smo obietivo, parâ s€
esüaboloc€í o píeço estmado ou do rôÍeIênoa do oàirto lÉtlsô, cabendo ao 6g6n!a públco a r$poíEatiHâdê peb utilizâÉo do valor calcrrlado.

(J.,..,, Ruá lraterrs LeÍrÉ 1561 | CoÍÍÍo Cívico 180530{10 lCuntibâ | Paraná | BÍasil ll41l32fil5m0 | Far Í411 320G66O0

Cr. Postal í5061 | r{ww.c€lspâr.pÍ.gov.br | ê{aí:cêlepar@pr.gov.bÍ

Í:
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Comprãs, mantido pela Companhia de Íecnologia da lníoÍmação e Comuni<aç5o do

Paraná - CELEPAR, certillca que os cálculos Íoràm realizados de acordo com os produtos e frltros abaixo

apresentàdos, levardo em consideJação os pÍeços pràticàdos nas operaçôes autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Pàraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum FiÍal
dos Estados Bràíileiros (FFEB).

Caracteísticas do Píoduto (ÍoÍÍe slstêma cMS)

1469

Fubá (h miflo

Fubá de rdlho, TIPO: Simpht ASPECÍG Pó tutq «rÊ AmarElo, IMiREDIE IES:

Fubá, í.rÍo ê ácido íúko, cÂRAcTERÍstl<As ADrCtÇ{AtS: tsento dê e{dd6 ê
gôstánçÉs eltranhês a sua nàtuíeza Náo roírtêí glútêÍl gco polH€oo . PESO

úquoo rtq umo. ot M:otoÀ t nit&io

chaw de Acesso

5e8<6-8310.4€21t814345àeÍO

Deta do Cálorlo

07/O4|2O2O OA:47:O3

PÍeço Calculado

RS 2,70 / unioro" 1ut'r;
--::'-iE::Í\+It;,-_-1] : ---:-. -'f- _-t '':-. 1r.: IÉàrní.sruttiaafc ababo de4.*

FiltÍos Sehcionâdos

Príodo

, RegEo

Unld.d€

oalO1nO2O atéO O4/2O2O

Centro-Ocidedal, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de CuÍitibe, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade (UN) - representando 7529 das NF-e

Ru€ Marel.É Lêmê ,561 | C€nlÍo Cívbo 1805«)"()10 lCurfib€ | Psrâná | Brsll l[41] 320G500o I Fer [41132006600

Cx. Postal 15061 | w\l/w.cêlopar.pr.gov.br | ê-mell:celêpâr@pr.gov.br

PÍodutos Sel€donâdos

789640842003 100.0096 FUBA DE M|LHO L|BAROONTl KG

ConÍorme Lor 19.476, d6 24 de Abnl d€ 2018. e consuftá ao ilonoÍ PÍ6ço podêrá sar úilzâda, combinâdâ com oJtras ícÍranôntes P6ía o ntsmo obrelivo, Para se

sslâb€tecor o pr6ço €sümrdo ou ô r6Í6rânciâ do obiêio licilâd,o, cábêndo ao â€6nlá púb[€o s r66poÍ]sátildâd6 pôlâ ulilizâÉo do velor câlclrlado.

(Q""'o^
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Certificado de Preço Calculado
O Portal MenoÍ PÍeço - Compras, mantido pela Comganhiã de Tecnologia da lnÍormação e Comuni(ação do

Parená - CELEPAR, <ertiíica que os cákulos foÍaíl Íealizados de acordo com os produtos e filtros âbãixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operaçóes autorizadàs por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estàdo do Paraná e tendo como base o estudo realizâdo no Fórum Fiscal

dos Estàdos Brasileiros (FFÊB).

CâracteÍísdcas do PÍoduto (íome dstêma GMS)

)3'ff:'
ctrêral

Detallwnento do Cákulo

F€Fq crbcâ, CruPo l - co.nurt nPe 1 Novo, cAnACTEdsÍCAS aDlooNAlS:

rcrÉ ê rrioaaes e órasquer m*crleis c*ar ir Çre comproman a sua

qrardtáa À.otc ptátüá ; ctso úqem *s, uúo ii ueorot ürit io

Chave de Acesso

5e8c6.73610.4€215.81434.baeco

Detâ do Cálculo

O7 /O4D02O 08:42:43

9uqrtida!: dj.lry!f .E!!9__,t3É.

Quantidade de Fomecedores Diíintos Encontrados

Co€ficient€ de Va{iâçâo

Coefr +nte de Representatúid.de

, variáncia

Desvio Padrão

Limite lníeÍid

694

30

2i,4%

Nodinl.-ã,i:

-r&;@.a ..io
. !{, 30.:::3."-ü.,en"'

slrÍrPl€s Sanêâdo

1st

RS 14
RS !2e
Rs 74e

RS Z9O

Rs 19.3:

RS s2],
R5 494

Rs s,34

R5 s,3s

Rs 4.19_,

RS 5,P

Sim

shr

R€cakulâdo

q,ç,!%

.,tío

Limite Superior

-'-.---S1,18

--.,:F.2zg-
É,xS7,pi :

--- Rs2Jo

-- n§ío:s
;'rl'

,a:
:'65ts ..i

t-'-
lMenor vabr

^ MaioÍ Valor

Média -ç5,,
Média Ponderada

lane

Modà

uântidedê dê Cleises

PÍimeiro Quanil

rÍelc!iÍ,o_ 99?rti1

coe!!r:I! d9 Y{9!ã9 saüíatório

SatisÊâtóri.

Preço càlculado

Conlorm€ L6i 19.47ô, de 24 úâ Abril dê 201E, a coílsullâ e MênoÍ PÍêço podêrá sêr utilizada, combinâdâ com oulras ÍêÍÍaÍrEnlâs pala o Ínosmo objêtivo, pâía s€
estâà€lêc€í o pí6ço eíiÍnado ou d€ reÍêrência do obFto licibdo, cab€íÉo ao a96nle públco a ÍÊspoôsábiftâdô p6lâ ú izâçáo do valor calculâdo.

(j.,.,.^ Rua Mateos Leítê 156í I C€nlro Cívico 180530{10 | Cuíitiba I PaÍaná | BÍêjl l[all 32«l$O0 | Fax [41] 3200-6600

Cx. PGslâl 15061 | wr$x.calspâÍ.pr.gov.br | ê-mâilcahpsr@pr.gov.b.



COI'I PRAS

MEl{OR
PBE(O

Certificado de Preço Calculado
O Portàl Menor Preço - Comp.at mantido pela Companhià d€ Tecnologia da lnÍormação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, <enificà que os (álculos íoram realizados de acoÍdo com os produtos e frltros abaixo

àp.esentàdos, levando em consideração os pÍeços p.aticados nà5 opêraçóes àutorizadas por meio dàs

Notas Fis<ai! Eletrônicàs - NF-g no Estado do Paraná e tendo como bese o estudo realizado no Fórum Fis<al

dos Estêdos Brasileiros (FFEB)-

Carâcteítsücas do PÍoduto (íofite CsÊêmâ cMq

2353

CeÍeâl

Feljão, Câd6à, GruPcl I - co.nuÍ4 T|P(} 1 ,5vo, CARACmíSnCAS ÂDtcto ÀS:
lsanto d! grjidadês e quaisquea matêriai' estnrúG qur coÍnFoírÉtam a 5ua

qualld.de, Pôcote plástico, PESo LilUrDo ltg, UND. D€ MED|OÀ trritário

Châ\,e de AceÉso

5e8c6.73610.4€215.8,l434.bâeco

Datâ do Cákulo

o7/o4f2o2o oa:42:41

Preço Celculado

RS 5,13 / unio.o" 1uttl
Fittros S€ledonedos

Mo

t nldade

Regh

OA /O1 nO2O até 07 lO 4 nO2O

CentÍo-O<idental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Centrô|, Nofte

Pioneiro, O€ste, Sudeste, Sudo€ste

Unidade (UN) - representando 68.64% das NF-e

Produtos Seledonado3

7g%274ffi111 100.00% FEUAO JOTNHA

ConÍoímê Lsr 19.476. de 24 dê Abíi| d€ m1E, a consunâ ao lil€mr Pí.çD podeíá s6Í úlzadâ, combirEde com oulras Í6ÍraíYÉntâs pam o mêsílo ot €tirc, pârá s€

esrab€t€c6Í o preço €stimado ou d6 ÍêÍ6íênos clo objêlo lici!âdo, cábondo ao âganlê públco a rospoDsâbilidado pcb ulilizâÉo do valoÍ calorlado.

1§.r.r.o"
Rua Mâlêus Lêm€ 1561 | Centro CÍvi:o | 80530-010 | Curiüba I Psràná | BrÀsil l[4í] 32O(|5OO0 | Far [41] 32004600

Cx. Poslâl 15061 | wrviv.celopar.pr.gov.br | ê.mâil:côlêpe@pr.gov.br
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O Portal Menor PÍeço - Compras, mantido pela Companhiê de Íecnologia da lnfoÍmaçáo e Comunicêçâo do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos Íoram realizados de acoído com os produtos e filtros abaixo

êpresentados, levando em consideracão os preços praticados nas operaçóes autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fcrum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Caracteísticâs do Produto (Íonte: sistema GMS)

Certificado de Preço Calculado

Fôrinha de mandío.a, Búu, ASPECTOT Flocad., GRUPo:se(a, CLÂSSE: Bíafta,
TtPo: 1, cARÂcTERÍsTtcas aDlctoNAls: Isenta dê suiidades e quaisquer mateÍiãis

esúanhos que compíometah a rua quâlidade, Pacote plástrco, peso ÚQutoo:
'rkg, uNrD. DE MEDTDA: Unitáío

2363

Farinhô

chave de Acesso

5e8b8.76b10.4e215.81414.b11c0

Data do cálculo

06/O4/2020 16:47:54

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coefi crente de Representatrvjdade

variância

Desvio PadÍão

Limite lnÍerior

Limrte Superior

MenoÍ Valor

,VAor Vôlor

r,,<dia

Medrê Ponderada

Mediana

Modà

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Vàriâção Satrstatório

RepÍesentatividade Satisfatórie

Preço Calculado

simples

237

13,19v"

o.a7

Rs 0,91

RS 5,94

Rs &10

Rs 482

Rs 10,79

Rs 7,07

R5 6,6r

RS 6.86

Rs 6,86

RS 6,75

RS 7,29

Sim

Sim

Saneado I,lormal

237

38

13,30%

53,16"/o

o,87

RS o,s3

RS s,e4

R§ 8,10

- ilq4p2
R§ 1S,79

Rs 7.O3

Rs 6,83

Rs 6,72

Í1

8S.6,s2

R972e

Sim

sim

Rs6Á7

Recalculado

Confome Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consultâ ao MênoÍ Preço podeÉ ser uülizâdâ, combinada com outras íerramentas para o mesmo objetrvo, para se
eslabelecer o preço eslimâdo ou de Íe[eíêncie do obielo licitado, cabendo ao agente públrco â responsábilidede pele uülizaÉo do valor calculado,

§t""0^
Rua Malêus Lerne 1561 lCenlÍo Civico 180530{10 | Curitiba I PâÍaná lBrasil l[41]320G.5O00 | Fâx l41l 32006600

Cx- Postal 15061 | ww1v.cêlepar.pÍ.gov.br I e-mail:celepar@pr.gov br



Certificado de Preço Calculado
o Portal Menor Preço - Compías, mantido pela Companhia de Tecnologia da lníormação e Comunicação do

Paraná CELEPAR, ceítifica que os cálculos Íoram realizados de acordo com os produtos e fltrgs abaixo

apresentados, levando em consrderação os preços praticados nas operaçóes autoÍizadas por meio dàs

Notàs Fiscais EletÍônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo reàlizado no Forum Fiscal

dos Estados Brasileiíos (FFEB).

Caracteísticas do Produto (Íonte: sistema GMS)

2363

Farinha de mãndiocà, Bi.iu, ASPECIO: Flo(ada, GRUPO:sêca, CLASSE: Brànca,

TIPO:1, CARACÍERíSTICAS ADICIONÂ|S: l5enta de suiidadet e quaisquer màreriàis

eírênhos que compÍomêtam a suà quâlrdâde, Pà(ote plástico, PESO LÍQUIDO:
'lkg, UNID. DE MEDIDAT Unitário

Preço Calculado

Chave de Acesso

5e8b8.76b10.4e215.81414.b:1cO

Date do Cálculo

O6/04/)O2O 16:4'l:54

RS 6,87 / unio.o.lut't;
Filtros Selecionados

Pedodo

Região

Unidade

07 /01/2O2O até 06/04/2020

Centro-Ocidental, Centro-Onental, Centro,Sul, Metropolttana de Curitiba, Noroeste, Norte CentÍal, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade (UN) - representando 95-95% das NF-e

Produtos Selecionados

7896117600010 100.00% FARINHA DE MANDTOCA B|JU

Coníorme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço podeÉ seÍ utilizeda, combinada com outras feÍramentas para o mesmo objetivo, pâra se
estabelecer o pÍeço esümado ou de Íeferência do objeto licitâdo, cêbendo ao agente público a responsâbilidade pela uülização do valor calculado.

§.r.r"o^
Ruá Ma teus Leme 1 561 | Centro Civico | 80530-0 10 I Curiüba I Paraná I Brasil | [41 ] 3200-5000 | Fa.x [41 ] 32006600

Cx. Postâl 15061 | www.celêper.pr gov.br I e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compràs, mantido pela companhia de Íecnologra da lnformação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifrca que os cálculos foíem realizados de acordo com os produtos e fltros abarxo

apresentados, levando em consrderação os preços praticados nas operacões autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônrcàs - NF-e, no Estâdo do Paraná e tendo como base o estudo realizâdo no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Câractêrííicas do Produto (Íonte: siíema GMS)

rM959

Ertràto dê toliãte

Exuato de tomate, Simplêt Concentrado, INGREDIENTES: Tomate, açÚceí e Sã1,

ASPECTO: Masrà Mote COR: Vennelh4 ODOR: PÍópíio, SaBOFL Própíio,

cnnacrfnísncns ADlcloNArS: Berto de suiidades e subst&rcia5 Estrênhas a

sua Natureza, ilito coíter 6lúten, sachê, PESo LÍQUlDo,34oq uNlD DE

MEDIOÂ: UnÉário

chave de Acêsso

5e8b8.62110.4e215.81434.b11b0

Data do Cálculo

06/04/202016:422s

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Qirantidade de Fomecedores Distintos Encontrados

Coefrciente de Variâção

Coefi ciente de Representatrvjdade

Variância

Desvio Padrão

Limite lnÍerior

Limrte Superior

Menor Valor

i.4Âior Vâlor

,.. -dia

Médra Ponderada

Mediâna

Modê

Quantidade de Classes

Prmeiro Quartil

Terceiro Quartil

coefi ciente de Variação satisfatório

RepÍesentatividede Satisf atória

Preço Calculado

simples

150

23

1715%

0,'r6

Rs 0,40

RS 1,63

Rs l,1s

RS 1,70

R5 r,78

RS 2J4

Rs 2,16

R5 Z2e

Rs 2,20

Rs 2,20

RS 2,s8

sim

Sim

saneado Normal

160

23

16,48y"

56,BAv"

o,15

Rs O,39

Rs 1,63

Rs 3,15

Rs 1,7O

Rs 3,78

Rs 2,34

Rs 2,33

RS 236

. 11.

§S2,fl
-B$ 

as+

.. 9E
' Sim

Rs 2,32

Re€elculâdo

ConfoÍmê Lêi 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consullá eo MênoÍ Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramênles pâíâ o mêsmo objetivo, pera se

estabelecer o preço eslrmado ou de refeÉnciâ do objelo licrtado, cabendo ao agente público a responsábilidadê pele úilizeÉo do velor cálculado.

§.rrrro,
Rua Maleus Lemê I 561 | C€ntro Cívico | 80530-0 í 0 | Cuíitiba I Peraná | Brasil | [41 I 3200-5000 | Fax [41] 32004600

Cx. PosLel 1 5061 I wtnr.c€leper.pr.gov.bÍ | e-mail:celepeÍ@pí.gov.br



Certificado de Preço Calculado
O Portal Mênor Preco - compràs, manttdo pela Companhia de Tecnologia da lnformãção e Comunrcação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos Íoram realizados de acordo com os pÍodutos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorrzadas por mero das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realrzado no Forum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

CaÍact€ísticas do Produto (fonter sist€ma GMS)

44959

Irtrôto de tomate

Extato de tomàte, Simples Concentíãdo, INGREDIENTES: Tomate, Agicãr e Sá1,

ASPECTO: Ma5sa Mole COR: Vermelha, ODOR: Próprio, SABOR: PíóEio,

cAnACIR[sncAs ADtCtoNAts: tsento de sujidedes e Substâncias Estranhas a

Sua Natureza, Não CorÍtêr 6lúteÍL Sàchê, PESO LíQUDO:3409, UNID DE

MEDIDA: Unitário

chave de Acesso

5e8b8.62110.4e215.81434.b11b0

Data do Cálculo

06/04/202016:42:25

Preço Calculado

RS 2,32 / unio.o.lutt;
Filtros Selecionados

PeÍíodo O7/OV2O2O até 06/04/2020

Região
Centro-Ocidental, Centro-Orientâ1, Centro-5u1, Metropolitana de Curitiba, Noroeste. Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 61.78% das NF-e

Produtos Selecionados

7891300902124 100.000/" CÂ,AMÂR EXTRATO 350G

Coníorme Lei 19.476, de 24 de Abrilde 2010, a consulta ao Menor Prefp pod€é s€r utjlÉâda, combinãdâ com outres fêrrâmentas para o mesmo objeliyo, para se
eslabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agentê püblico a responsabilidâde pelâ utilização do valor calculado.

,Q..,,,0*
Rue Mateus Leme 1561 lCenlro Cívico 1 80530410 l Curiüba I PaÍaná | Brasil It411320G5000 | Fax [41]32006600

Cx. Postal 15061 | www.col6per.pÍ.gov.br | +meil:celêpar@pr.gov-br

COMPRAS
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O Portal Menor Preço - Compras. mantido pela Companhia de Tecnologia da lnformação e Comunicàção do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foíam realizados de acordo com os produtos e filtros ãbaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por mero das

Notas Fiscais EletÍônicas - NF-e. no Estado do Parãná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Frs(ãl

dos Estados Brasileiros (FFEB)

carecteísticas do Produto (Íonte: sistême GMS)

Certificado de Preço Calculado

Chá, Mate queimado, SAEOR: Naturâ|, TIPO: Pronto parâ o prêpâro,

TNGREDIENTES: Erva rnàte tostãdà CÂRÁCIERíSflCAS ADrClONArS rserÍto de

sujidades e substáncias estranhôs à ruâ natuíeza, Càixa, PESO Lhutoo: :sog,

UNIO, DE MEDIDÁ: Unitário

6191

chá

Chave d€ Acesso

5egb835Í10.4e215.81434.bl100

Data do Cálculo

A6/04/202016,10:07

Dêtalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e EncontÍadas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

coeficiente de VaÍiação

Coefi crente.de Representatividade

Variáncia

Desvro Padrão

Limite lnÍerioÍ

Limite Superior

Menor ValoÍ

IyEior Valor

r!,edia

Mediê Ponderêda

Mediana

Moda

Quantidade de Classes

Pímeiro Quartil

Terceiro Quârtil

coelciente de Variação satisÍatório

Representatividade Satisíatóriâ

Preço Calculado

Simples

4252

381

50,100/"

8,39

Rs 2,90

Rs 2,04

Rs 9,64

Rs 2,ee

Rs 179,00

Rs t78

Rs s,21

Rs s,17

Rs 4,89

RS 4,89

RS 5,7e

Não

5lm

saneado

4214

t78

19,6)"/"

Normal

4252

383

,.,19%

92,64"/"

6,50

RS 2,ss

RS a04

RS 9,64

Rs Z9e

Rs 179,00

Rs 292

R5 288

RS 288

18

RS 5,44

Rs 10,33

sim

Sim

RS 7,sB

Recalcdado

4214

174

1914%

6t,ogao
'1,A

R§ 1,1O,

Rs 2,0i1

R§ ets4

Rs 2,9e,

P59,6ó

R5 s,74

126

Rs 1,12

R5 a04

RS 9.64

R5 289

R5 9.60

Rs 172

Rs s,'18

Rs 115

RS 4,89

R5 4,89

RS 6,79

sim

sim

RS 5,18

Rs s.01

l8

Rs 496

Rs 6,6e

Sim

Sim

Rs 5Éo

ConÍoÍme Lei 19 476, de 24 de Abril de 2018, e consullâ ao Menor Preço poderá ser uilizada, combinêda com outías ÍerÍamentas para o mesmo objelvo, paÍa se
estabelecer o pÍeço es[mâdo ou de reíeíência do obieio licitado, cabendo ao agente público a responsábilidade pela uülizeção do valoÍ celculêdo-

$*rto*
Rua Mateus Leme 156'l I Cenlro Cívico 180530410 | Curitiba lPaÍaná I Brasil l[41]320G5000 | Fex [41] 32006600

Cx. Poslâl 15061 lwww.celepaÍ.pr.gov.bÍ | e-mail:celepaÍ@pr.gov.bÍ
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Comprôs, mantido pela Companhia de Tecnologia da lnformação e Comunicàção do

Paraná - CELEPAR, ceÉifica que os cálculos Íoram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresêntados, levando em considereção os preços prêticados nas op€raçóes autorizadas poÍ meio das

Notas Frscais Eletrônrcas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brâsileiros (FFEB).

CaracteÍísticas do Produto (fonte: sistemâ GMS)

6191

chá

Chá, Màte queimôdo, SABOR: Nàtural, IPO: PÍoÍrto pára o prepaío,

INGREDIENÍES: Ervá mate tostada, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: Isento de

sujidades e substán<iàs estranhàs a sua naturezà, Càixa, PESO LIQUIDG 25Og

UNID. DE MEDIOA: UnitáÍio

chave de Acesso

5e9b8.15tl0.4e215.81434.b1100

Data do Cálculo

06/04/202016:10:07

Preço Calculado

RS 5,50 / unio.o" lutr;
Filüos Sele{ionados

Peíodo O7/O1QO2O até 06/04/2020

Rê9ão
Centro-Ocidental, Centro-Onental, Centro-5u1, Metropolitana de Curitiba, NoÍoeste, Norte Centrâ1, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Uni& Unidade (UN) - repÍesentando 7134"/" das NF-e

Plodutos sclecionados

7891098038456 IOO.OOO/" MAITE LEAO NATURAT CAIXA DISPLAY DECORACAO UNIDADE 25OG MAINLINE

ConfoÍme Lei 19.476, de 24 de Abrilde 2018, a consulte ao Menor PÍeço poderá ser utjlzada, combinâde com oulras fônamentas pare o mesmo objetvo, para se
eslâbelêcer o preço esUmado ou de reíeÍência do objelo licitâdo, cabendo ao agenle público a rêsponsâbilidedê pela ulilizasáo do valor calculado.

§.r.rro.
Ruê Mateus Leme 1561 lCêntro CÍvico 1 80530{10 l Cuíilrba lPerená lBíâsil lÍ4113200-5000 | Fax 141132004600

Cx Postal 15061 | www.celepar pr gov br I e-mail;celepár@pÍ gov.br

COMPRAS

ti o
il:ilIili



0
0{

NOR

COMPRAS

0

l'i
Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pelô Companhia de Tecnologia da,nÍoÍmação e Comunrca_câo do

Pêraná - CELEPÀR. certifica que os cálculos íoram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentàdos, levando em consrderação os preços praticados nas operaçóes autoÍazadas por meio das

Notas Fiscais Eletíônicas - NF.e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo reaIzado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

características do Produto (fonte: siíema GMS)

10465

caíé

CaÍe, TiPO TorÍedo e rÍioído, CÁTEGORIa: Superlot INGÍIEOIENTES: 1OO/" calé,

FRAGúNCn: Marcãntq aRoMA: carecterístico, AclDÉz: Baixa â modeíada,

AMARGOR: Moderado, sAEoR cara.terístico e equilibrado, SABOR RESIOUAL:

Bolrl duradouro, DEFÉITOS: Pouca intêÍíerência, aDsTRINGÊNclA: gaixa, CoRPo:

Razoôvelmente êncorpado, QUALIDADE OA BEBIDA: Dura a mêlhol QUALIDAOE

GLOBAL: Razoavelmente bom a bom, INÍERVALO DE NOTAS DA QUALIOADE

GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACIERíÍICAS ADTCTONAIS: lsento de suiidades e

substáncies estranhas a sua natutêza Não conter glútÊn, EMBALAGEM: Pàcote

alumrnizado <om Íechaínento a vá<rro, PESO ÚQulm' SoO grômãs, uNlD. DE

MEDIOA: Unitário

Chave de Acesso

5e8b6.f9410.4e215.81434.b0db0

Datâ do Cálculo

06/04/202015:0544

Dêtalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontíadas

Quantidade de FornecedoÍes Distintos Encontrados

coeficiente de variação

Coefr ciente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite lnÍerioÍ

Lrmrte Superior

Menor Valoí

Mârôí Valôr

..dia

Medra Ponderada

Mediana

Moda

Quantidade de Cla5ses

Pnme!ro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação SatjsÍatório

Representatividade Satistatória

Preço Calculado

simples

2536

154

13,74%

1,19

Rs r,o9

Rs s,83

RS e,67

R5 s,7o

RS 21,18

Rs ZeA

RS 7,s0

Rs 268

RS 7,99

saneado NoÍÍml

2536

1fl
14,A1%

50,4770

1,23

Rs 1,11

§ s,83

Rs 9,67

Rs 265

Rs 7.07

,17
Rs 7,11

Rs 8,33

Sim

sim

nszos

Recalculado

- -$qs;o
-- " Érr,re

RS zel

R5 7 ,27

RS 8,23

sim

Sim

ConÍoíme Ler 19.476, de 24 dê Abnlde 2018, a consulta ao MenoÍ Preço poderá seÍ utilizada, combinada com oulras fenamentas pará o mesmo objelrvo, pâÍa se

estabelecer o preço estimedo ou de reíerência do obielo licitedo. cábendo ao agente público â Íesponsâbilidade pela uülizâÉo do vabr câlculado.

Q.r.r"o.
Rua Mateus Leme 1561 lCentro Cívico 180530-010l Cunübâ lPeraná | Bíasil I l41l 320G.5000 | Fax [41]32006600

Cx. Postal 150ô1 I www celepar pÍ.gov-br I e-mail:celêpâr@Í.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologiâ da lnÍormação e Comunicaçáo do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos Íoram realizados de acordo com os produtos e fltros abaixo

apresentados, levando em consideração os prêços praticêdos nas operêçóes autorizàdas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo reêlrzêdo no Fórum Fiscal

dos Estâdos Bràsilêiros (FFEB).

Caracteísticas do Produto (fonte sistemâ GMS)

10465

caíe

Cafe ÍlPO: TorÍado e moido, CATEGORIA: Superior, INGREDIENIEST 1O0% caíé,

fnlCúlCtlr Màrcante, AROMA: Càracteístico, ACID€Z: Eaixa a moderada

AMARGOR: ModeÍado, SABOR: Característico e equilibràdo, SABOR RESIDUAL

Bom, duradouro, DEFEITOS: Poucà inteÍferêncià, ADSTRINGÊNGÀ| Baixa, CORPO:

Ràzoavelmente êrcoÍpàdo, QUALIDADÉ DA BEBIDA: Duíà a melhor, QUALTDADE

GLOBAL Flâzoãvelmente bom a bom, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE

GLoaAL Oo - 72 CARÂCÍERíST|CÁ5 Aotcr(}.tÀsr tsênto de sujidades e

substánclas estranhas à sua nãUJreua. Náo conteí glilte4 EIiISALAGEM: PàCote

aluÍninizado com Íedrarnento à vácuo, PESo ÚaUlDC 5m gÍantas, UMO. DE

MEDIOIl: UnitáIio

Preço Calculado

Châve de Acesso

5e8b6.f9410.4e215.81434.b0db0

Datâ do Cálculo

Q6/04/2020 15o544

RS 7,68 / unio.o.1uru;
Filtros Selecionados

PeÍíodo

Rêsião

Unidade

01 / 01 no2o até 06 /O 4 /2020

Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, MetÍopolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Cenfral, Norte

Pioneiro, O€ste, Sudeste, Sudoeste

Unidade (UN) - representando 49.79% das NF-e

Produtos Selecionados

7896005800188 100.00% CATE 3C TRAD VAC 5OOG INÍ

Coníorme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, â consulLâ ao MenoÍ Prefp podera ser uülizada, combinada com ouras feÍÍamentas para o mesmo objeüvo, para se
estabelecer o preço estmado ou de reíeíência do objeto licitedo, cabendo eo egente público a responsab'lidade pela uülização do vâlor calculado

,§.rr,,n.
Rua Mateus Leme 1561 | Centro Civico 180530-010lCuíiübâ | Pârâná | Brasil 114113200-5000 | Fax 141132006600

Cx Postal 15061 l\l1^1,v celepaÍ prgov.bÍ | ê-mârlrceleper@pr.gov br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, manttdo pelã Companhia de Tecnologia da lnÍormação e Comuntcêção do
Paraná - CELEPAR, certifrca que os cálculos foram reahzados de àcordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações àutorizadas por meio dàs

Notas Frscars Eletrônicas . NF-e, no Estado do Parãná e tendo como base o êstudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Caracteísticas do Produto (Íonte: sistema GM9

't592

Bi*oito

Biscoito, TIPC Água e sal, CLASSIFICAçÀO: Salgôdo, FORMAÍO: Quâdrado,
INGREDENTES: Fârinha de tn-go enrique(ida com fero e ácido Íólico (vitamirE

B9), goídura vegetel, açúcar. sal, açúcar invertido, amido, exüato de mattg
íermento quÍmico bi<arbonato de ííao e eíabilizante ledtinê de s(ià,

ASPECÍO: Massa torradâ, CARACTÉRÍ5ICAS AOIOONAIS: Sem re(heio, ausên<ia

de bis(gitos queimãdos e quebràdiçor. lsênto de sujidades e subsÉncias

estranhas a sua natureza, Pâcote plástico, PEso LÍQUtDo,2oog, UN|D. DE

MEDIDA Unitário

Glavê de Acesso

5e8b6.a2710.4e215.81434.b0bc0

Data do Cálculo

O6/o4/2020 14:42'49

Detâlhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos EncontÍados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite lnÍerior

Limite SupenoÍ

Menor Valor

lÁaioí Valor

Nredia

Média PondeÍada

Mediana

Moda

Quantidade de Classes

Pnmerro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficrente de Vêriação SatisÍatório

Representatividede satisfatóÍia

Preço Calculado

q06

R5 0,24

Rs 3,s7

Rs 3,8s

RS Ze2

R5 6,45

RS 3,70

R5 3,66

R5 3,67

RS 1,67

Simples

1589

21

6,39"/"

Sanêado tloÍÍBI
1589

n
oos%

@.23"/"

0,o5

Rs 0,22

RS 3,s7

Rs 3ts
RS 292

Rs 6.4s

Rs 3,70

Rs 3,6e

s16:
.í6.

ns 10r
Rs 3,76

Sim

Sim

Rs 3Ée

Recalculado

Rs 3.67

RS 3,74

Sim

Sim

ConÍorme Lêi 19.476, de 24 de Abril d6 20'18, a consultâ eo M6nor Preço podeÉ sff utibzada, combinada com oulras fenamentas para o mesmo objetivo, p€ra se
estabelecer o preço estimado ou de rcÍêréncie do objelo licitado, cabendo ao agente público a responsabilidâde pela uúlizaÇâo do valor calculado.

§.r.rro^
Ruâ Mâteus Leme 1561 lC€ntro Civico 180530-010lCuritibâ lPaÍêná lBÍasill{4113200-5000 | Fâx [41]32006600

Cx. Posl,al I 5061 | vr.w.celeper.pÍ.gov-bÍ I e-mail:cebpar@pr.goy.br
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lt0R Certifcado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Comprâs, mantrdo pela Companhia dê Tecnologia da lnformação e Comunicãção do

Paraná - CELEPAR, certifrca que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e fltros abaixo

êpresentados, levàndo em consideração os precos pràtrcados nôs opeaações autorizadas por mero dãs

Notas Fiscais Eletrônicas - NF'e, no Estêdo do Paraná e tendo como base o estudo realizàdo no Fórum Frscal

dos Estados Bràsrlerros (FFEB).

Caracteísticas do Produto (Íonte sistema GMS)

't592

Bis(oito

FiltÍos Selecionados

Peíodo

Eliscoito, nPO: Água e sal, CLASSIFICAçÀO Salgado, FORMATO: Quàdràdo,
INGREDIENTES: Farinha de Uigo enriquecidà com feÍro e áCiJo Íólico (vitamina

B9), goídura vegetal, açrka., 5d. àçúcar invertido, amirg, ext,ato de malte,

Íermento quÍmico bi(arbonato de sódio ê estdizante lecitinà de soja,

aSPECTO: Màssâ tooàda ClnlCtfníSICAS AI)IOONATS: sem re<h€io, ausência

de bis(oitos qúeimados e quebÍàdiços. liento de sujidàdes € substánciàs

estrãnhas a sua nàtureza, Pacote plástko, efso úqUOO 2oog, UN|D. DE

MEDIDA: UnitáÍio

Preço Calculado

chave de Acesso

5e8 b6.a2I0.4e215.81434.b0b<0

Data do Cálculo

06/04/20)O 144249

RS 3,69 / unio.o" 1ur't;

Rcgiaio

07 /O1 nO2O até 06 /O 4 /2020

Centro-Ocidental, Centro-Orientâ1, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte
Pronerro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade (UN) - representando 100.00% das NF-eUnidade

Produtos Selecionados

7891203056122 100,00% B|SCO|ÍO SALGADO AGUA E SAL 400G

coníoÍme Lei Í9.476, de 24 de Abrilde 2018, a consultâ ao Mênor Preço podeÉ ser utilizâda, combrnedâ com outÍâs feÍramentas pere o mesmo objelivo, pêrâ se
eslebelecer o preço estimâdo ou de referêncie do objeto licilado, câbendo âo agente público a responsáb idade petâ utitizâÉo do valor calcutâdo

Ruâ Máteus I êm 1561 | Centro CÍvico | 80530-010 | Curit ba I PaÍaná | Brêsil | Í411 32OO-5OOO I Fax I41l 32006600

Qcrtrton Çx. postat 1506i I www.celepêr.pr.gov.br I e.ma ic6l6pâr@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor PÍeco - Compras, mantido pela Companhia de Íecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, ceítrficê que os cálculos Íorêm Íealizados de acordo com os pÍodutos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideracão os preços prattcados nas operaçóes autorizadas por meio das

Notas Frscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo rêalizado no Fórum Fiscal

dos Estados BÍasileiros (FFEB).

Caracteístices do Produto (fonte: sistema GMS)

49241 Biscoltos do(e+ saborEs emànteiJadot sonidos, EMBALAGÉM: Perote (om

cêFêío Átimêntí.ios 4009Í. uNlD, DE MEoIDA: unit io

Chave de Acesso

5eBb6 5f310.4e215.81434.b0aê0

Oata do Cálculo

O6/04/202014'24:59

Detalhemento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidâde de FomecedoÍes Drstintos Encontrados

Coefciente de VàÍieção

Coef ciente de Representatrvidade

Variáncra

Desvio Padrão

Limite lnÍerior

Limrte Superior

Menor Valor

Média

Média Ponderada

Mediana

Moda

Quantidade de Classês

Primeiro QuaÍti:

Terceiro QuaÍtil

coetciente de Variação SatisÍatóÍio

Representatividade Satisf atórie

Preço Calculàdo

simples

1007

38

17271"

Saneedo

960

7,491"

Normâl

1007

16,30/"

41,01%

0,31

Rs 0,57

Rs lse
RS 4,19

Rs 1,08

Rs 11,19

Rs 3,51

Recalorlado

9m

27

7,O7"/o

&,43%

o06 .

R5 0"24

Rs 45e

RS 4,19

Rs 260
RS 4í7
RS 3.rb

Rs 3,52

R6 s,ss

14

Rsr24

6 a,sz

sim.

l,lilo

Rs 3,46

o,11

Rs 0,60

Rs 2,s9

RS 4,19

RS 1,08

R511,19

Rs 3,s0

RS 3,32

Rs 3,s9

Rs 1,59

o,o7

R5 0,26

Rs 2,s9

RS 4,19

RS 2,60

RS 4,r7

RS 3,47

Rs 3,32

RS 3,s9

Rs 3,s9

RS 3,46

RS 3,44

15 ..

Rs 3,26

Rs 3,67

Sim

Não

Rs 3,46

Rs 3,19

Rs 3,se

Sim

Não

Rs 1,19

RS 3,se

Sim

Não

ConfoÍme Lei 19 476, de 24 óê Abril de 2018, a consultâ ao Menor Preço poderá ser ulilizada, combinada com outíes fenamentas para o mesmo obletivo, pâÍa se
estabelecer o píeço estimâdo ou de ÍeÍeéncia do objeto licitâdo, cabendo ao agente público a responsâbilidade peb utilização do yalor cálculado.

.Q.r'.,o"
Ruâ Mâteus Leme í561 | Centro Clvico I80530{10 I Curilibe I Parená | Brasí | [41] 3200-5000 | Far [41] 3200S600

Cx. Poslâl í5061 | nww.celeper.pr gov.br I e-meirceleper@pí.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da lnformacão e Comuntcação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos íoram realizados de àcordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consrderação os preços p.àticàdos nas operações autoízadas por meio das

Notas Fiscais EletÍônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como bàse o êstudo ÍeaIzado no Fórum Frscal

dos Estados Erasrleiros (FFEB).

Características do P[oduto (fonte: sistema GMS)

Aríoz, TIPG Único (Mix de 30% Parboilizado e 70% Polido), CLASSE: Longo frno,

cARAcTERísTtcAs ADICtoNÀs: tsênto de sujidades e quaisquer mateÍiais
24ú estranhor $re (omproÍIdaín a sua qualrdade, EMBALAGEI Pacote plástrco de

6en€Ío Álimentkio5 poletlt€no, Atóxico e res!Íeote, PESO LÍlUtDO: Máximo 5&9 UN|D. D€ MEDTDA

unitário

Glave de Acesso

5e8b6.14a10.4e215.81434.b0a70

Data do cálculo

O6/04/2o2o 14:os:14

Oetalhamento do Cálculo

Quantidâde de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

coeiciente de Vaíação

Coefi ciente de Representativadade

Variância

Desvio Padrão

Limite lnÍerbr

Lrmite Superior

Menor ValoÍ

Média

Médrê PondeÍada

Mediana

Moda

Quantidade de classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

coefi ciente de Variaçào satisÍatório

Representatividade SatisÍatória

Preço Calculado

Simples

164

9

),72v"

0,16

RS 0,40

Rs 10,98

RS 10,98

RS 9,98

RS 11,98

Rs 10,83

Rs 10,77

Rs 1q98

RS 10,98

R510 98

Rs 10,e8

Sim

N5o

saneado

1'17

9

0,007"

Normal

164

9

348v"

D,7A%

0,14

Rs 0,38

Rs 10,98

RS 10,98

RS 9,98

RS n,98

RS 10,84

Rs 10,96

RS 10,98

1t

RS 10,89

RS 1102

Sim

Não

Rs 10,96

R:calculado

't17

9

O,o0P/o

100,00%

op
R5 0,00

Rs 10,98

Rs 10,98

Rs 1O,S

Rs ro,98

Rs 10.98

Rs 10,98

Rs 10.98

1

Rs 10,98

Rs 10,98

Stm

Sim

Rs 1098

0,00

RS 0,00

R5 10,98

Rs 10,98

RS 10,98

Rs 10,98

Rs 10,98

Rs 10,98

RS 10,98

R510,98

Rs 10,98

Rs 10,98

Sim

slm

ConÍorme Lei 19.476, de 24 dô Abril de 2018, â consulla ao MenoÍ Preço podêÍá seÍ ulilizada, combinadâ com oulres Íêíramenias para o mesmo objetivo, pa.a se
estabelecer o pÍeço estimado ou de reÍerência do objeto licitado, câbendo âo âgenle público a responsabilidade pela uülizaÉo do valor c€lculado-

§.rr,,0"
Rua Mateus Leme 1561 lC6núo Cívico 180530410 | CuÍitjba I Pârâná | Brasil l14'113200-5000 | Fax 141132006600

Cx Postal 15061 I www.cêlêpar.pr-gov.bí | e-meil:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da lnÍormaçáo e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos íoram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os precos prêticâdos nas operações autorizadàs por mero das

Notas Fiscaas EletÍônicas NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realzado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB)

Caracteísticas do PÍoduto (fonte: siíeme 6MS)

Anoz, TIPO: Unico (Mix de 30% Pàrboilizado e 70% Polido), CLASSE: Longo fno,
CARACÍERí5flCAS ÂD|C|ONAIS: tsento de sujidades e quâisquer màteriàis

24466 e3tíenhos que comprometâm à sua quetrdade, EMBALAGEM Pacote plástico de
Genêro Áirmenticios potietrleno, Atóxico e Íesiíerte, pEso LÍeUtDo: Máximo 5k9, UNtD. DE MEDTDA:

Unitário

Chave de Âcesso

5e8b6.14a10.4e215 81434.b0a70

Data do Cllculo

06/04/2o)014:05:14

Preço Calculado

RS 10,98 / Pacote(PCT)
Filtros Selecionedos

Peíodo

Rê9ião

Unidede

07 /O1/20)O até 06/04/2020

Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Cent.o-Sul, Metropolitana de Cuntiba, Noíoeste, Norte CentÍal, NoÍe
Pionerro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Pacote (PCT) - representando 49.55% das NF-ê

Produtos Selecionados

7A96274600205 'lOO.00% ARROZ DTAMANTE PARBOTLIZADO 5 KG

ConÍoÍme Lei 19.476, de 24 de Abnl de 2018, â consultâ ao MenoÍ Preço poderá ser uülizeda, combinedâ com oulres íerramenlas pãra o mesmo objelivo, pâra se
estabelecer o preço estimado ou de reÍeÍénciâ do objelo licitado, cábendo ao agente público a responsâbilidade pela uülizaçao do valor calculado.

§.r.rro^
Ruâ Mateus Leme 1561 lCentro Cívico 1 80530{10 l Cuntiba I Paraná | Brasrl Jla1l3200-5000 | Fax [41]32004600

Cx. Postal 15061 lwww.celepar.pr.gov.br I e-meil:cel6paí@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Pre(o - Compras, mantido pela Companhia de Íecnologia da tnformaçào e Comunicação do
Paraná - CELEPÀR. certificã que os cálcülos Íoram realizados de àcordo com os produtos e lSltros ebaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operaçóes autorizadas por mero das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Parâná e tendo como base o estudo realizado no Forum Frscal

dos Estêdos Brasrleiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GM9

't907

Açúcar, TIPO: Cdstal, CLASSIFICAçÃO Dê prirleiÍâ, COMPOSTçÀO: Sacarose e

cana de açúcar, TEOR SACAROSE:99,3%, CORj Bràncâ, AROMÂ: PÍóprio, SABOR:

Doce, USO: Adoçànre, CARACTERíSÍ|CAS AD|C:ONAI5: lsento de sujidêdes e

substâncias estranhas de qualquer natureza. Náo conts glúten, Sâco plástico,
peso ríeuroo, stg, utrD. D€ MEDTDA: unitário

Chave dê Acêsso

5e9b2.cec10.4e215.81434.b03b0

Data do Cálculo

06/04/2020 rc:20:14

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quàntidade de Fomecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coefi ciente de Representàtrvidade

Variância

Desvio Padrão

Limite lnÍerior

Limrte Superior

Menor Valor

Média

Médra Ponderada

Mediana

Modà

Quantidade de classes

Pnmerro Quartil

Terceiro Quartil

Coeiciente de Variação Satisfatório

Representatividade SatisÍatória

Preqo Calculado

Simples

7518

668

13,621"

1,51

Rs 1.23

Rs 6,33

RS 1r,57

RS 2,14

Rs 42,84

RS 9,0r

Rs 8,23

Rs 8,90

RS 8,99

RS 8,29

RS 9,60

5im

sim

Saneado tloEhtll . Recalculado

1§re§
668

15ffi-
6,AOv"

2,OA

R5 1,44

§6,33
RS a,57

Rs 2í4

Rs 42,84

Rs 9.03

Rs9,(D

Rs 9,64

..-__w
Rs 7.88

Rs 10,06

sim

§lm

Rs 903

ConÍorme Lei 19,476, de 24 de AbÍil de 2018, a consulta ao Menor PreÇo podeÉ ser utilizada, combinada com outras ferÍamentas para o mesrÍrc objelivo, pere se
estabelecer o pÉgo êstmedo ou de reÍêíêncie do obielo licilâdo, câbendo ao agente público a responsabilidade pela uülização do valor câlculado.

Rue Mateus Leme 1561 ICenlro Cívico 180530{10 | Curiüba I PâÍaná I Brasil ll4ll 320050001 Far I41l 3200{600

Jctrrcnc Cx Posrat 15061 | www.cetepar.pr.gov.bÍ | e-mait:cebpar@pr.9ov.br
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R Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - compras, màntido pela Companhia de Tecnologra da lnÍorma_cão e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certificã que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e fltros abaixo

apresentados, levêndo em consideração os preços pratrcados nas operacôes autonzadas por meio das

Notas Fiscais EletÍônrcas ' NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estêdos Bràsrlerros (FFEB).

Caractedsticas do Prodüto (fonte: sistema GMS)

1907

AçrkâÍ, TrPo: Cristal. CLÁSS|RCAçÁo: De prirneira, CoMPostçÃo: Sàcàrose e

cana de àçúcàÍ, TEOR SACAROSE:99J%, COR: &anc4 AROMA Próprio, SAEOR:

Doce. USO: Adoçente, CARACIERíSICAS ADICTONA|S: lsento de rrjidadês e

substâncias estrdnhà' de Sralquer nàturcza Não conteÍ glúten, Saco plástico,

eeso lÍquroc skq ur'lD DE MEDTDA: unitário

Preço Calculado

RS 9,03 / unio.o" 1ut't;

Chave de Ac€sso

5e8 b2.cec10,4e2:5.81434.b03b0

Data do Cálculo

06/04/20201O:)A:14

FiltÍos Selecionados

PeÍíodo O7/O1/202o a1é 06/04/7020

Produtos Selecionados

7896508200010'tO0.0 ACUCÂRCR|SÍAL

RegEo
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-5u1, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte CentÍal, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 5934% das NF-e

ConfoÍme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulte ao MenoÍ Preço podeÉ ser utilizâde, combinâda com outres Íerâmenles pera o mesmo objetivo, peía se
estabelecer o preÇo estmâdo ou de ÍeÍerência do objeto licitedo, câbendo ao âgente público â responsabilidade pels utilizeçáo do veloÍ calculado

Rua Meleirs LeÍne 1561 lCentro Cívico | 80530{10 I CuriÍba lPerâná | Brasit l[4113200-5000 | Fax [41] 3200a5600

Cx. Poslal 15061 | www cel€pâÍ.pr gov.br I e-mait:celepar@pr gov.bÍQ,r,rro*



I
I

Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da lnformação e Comunicação do
Paraná - CELEPÀ& certifica que os cálculos Íoram íealizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideÍação os preços praticados nas operaçôes autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrôflicês - NF-e, no Estôdo do Paraná e tendo como base o estudo realizado no FóÍum Fiscal

dos Estados Brasilerros (FFEB).

Carâcteísticas do Produto (Íontê: siíema GMS)

'12157

Achocoletado, aSPECIO Pó solúvel instantâneo, INGREDIEMES: Càcàu,

maltodextÍina e/ou extrato de mâltê, àçúcâr, letq minerâit vitàminãt
emutsificante le(itina de soja e ôromatizante, caucrEníslcls aDlctoNAts:

tsento de gujrdades e íJbstán<ias estranhas a sua nàtureza, peso LíQutoo: lto
MÍnimo 4OOg, UNID. DE MED|DÀ t nitário

chave de Acesso

5e8b5.bÍ610.4e215.8'1414.b09b0

Data do Cálculo

06/04/2A2o B:4230

Detalhemento do Cálculo

Quantrdade de NF-e EncontÍadas

Quãntidâde de Fomecedores Distintos Encontrados

coeficrente de variaÉo

coeficrente de Representatividade

Variância

Desvro Padrão

Limite lníerior

Limite Superior

Menor ValoÍ

Média

Media Ponderada

Mediana

Moda

Quantidade de Clas5es

Pnmeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coefi crente de Variaçâo SatisíatóÍio

Representatividade SatisÍatória

Preço Calculado

simples

648

12

7,94%

o,'14

Rs 0,38

Rs 3,19

Rs 6,x

Rs 147

RS 8,03

RS 4,73

RS 4,68

RS t01

RS s,01

RS 4,28

RS s,01

Sim

Não

saneado

644

10

7,14"k

Normal

648

12

7,31"/"

)5,80"/"

0,12

RS 0,34

Rs 3,19

RS 6,1r

Rs 3,47

Rs 8,01

R5 468

ReceloJlado

644

10

' 6,49"/0

3ql8%

o,o9 I ..

Rs o,3O

Rs 3,19

R5 6,11

Rs 3,47

fi§s,o
Rs 46e

0,1r

Rs 0,34

Rs 3,19

Rs 6,11

RS 3,47

RS s,01

RS 4,71

RS 4,68

Rs s.01

RS s,01

RS 4,28

Rs s,01

sim

Não

Rs 4,79

R5 4,94

14

Rs 4,36

RS 494

Sim

Não

RS 4,72

Rs 4.90

R§ 4,%

14

Rs 432

Rs 4,e6

Sim

Niio

§+v

Conlorme Lei 19.476, de 24 de AbÍilde 2018, á consulta ao MenoÍ Preço poderá ser utilizede, combrnade com oulras Íenamenlas para o mesmo obj€livo, para se

estebeleceí o pÍeço estimêdo ou de rcleíência do objeto licitado, câbendo ao agente público a responsabilidade pela utili2ação do velor câlculâdo-

Rua Mateus Leme 156í | Centío Cívico 180530410 | Curitiba I PaÍaná | AÍasil l[41] 3200-5000 | Fâx (41j32006600

Qcetrto" cx. Postal 15061 | www.celepaÍ.pr.gov.bÍ | e-mail:celepãÍ@pr gov br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, màntido pela Compànhia de Tecnologia da lnÍormação e Comunlcação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos Íoram realizados de acordo com os produtos e fltros abaixo

Àpresentados, levando em consideração os preços praticados nas opeÍaçôes autorizadas por meio das

Notas Frscais Eletrônicas NF,e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasrlerros (FFEB)

Caracterííicas do Produto (fonte: sistême GMS)

12157

Achocolâtâdo, ASPECTO: Pó solúvel instantâneo, INGRÉDIENTES: Cacau,

maltodextÍina e/ou extràto de màltg âçúcar, lerte, minercis, vitaminat
emulsif(ante le(itinà de soja e aÍometizànte, CARACTERíSTICAS ADICIONÂlS:

lsento de suiidêdes e substán(iâs estÍàahàs â suà nàtuíezà, pgSO líOUtOO, t'to

Mínimo 4009, UNID. DE MEOIDA: Unitário

Chave de Acesso

5e8b5.bf610.4e215.81414.b09b0

Data do Cálculo

o6/04/2020 1l:42:]0

Preço Calculado

RS 4,77 / unio'o.1un1

Repiê3êntativiiíiid€ ab*,6 4" asre §r" 
"pfu*ao 

a iná&Cn," ,.* r.,rr"ruuilç, coriftlemenràr

Filtros Selecionados

Peí6do

Região

Uniclade

07 /01/2020 até 06/O4/)O2O

Centro-Ocrdental, Centro-Onental, CentÍo-Sul, MetÍopolitanâ de Curitiba, NoÍoeste, Noa!e Centíal, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade (UN) - .epresentando 100.00% das NF-e

Produtos Selecionedos

78960058082t4 rOO.OOo/" ACHOCOLATADO 3C CHOCOLATÍO LT EXPÂN 4oOG

Conforme Lei 19.476, de 24 de AbÍilde 2018, a consultra ao MenoÍ Preço podeÉ ser utlzeda, combinâde coífl outres Íon-âmenlas pare o mesmo objeüvo, para se
eslâbeleceí o pÍeço es[medo ou de rêÍêÍênciâ do objeto licitâdo cabendo ao agenle públco a rêsponsábilidede pela utlizáÉo do valoí calculado.
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COMPRAS

EI E]



Ã
i

€

l[*]1,ffi-

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1510412020.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a aquisiçáo de cestas
básicas emergências, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social durante a Pandemia do Coronavírus COVID-19, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

I

Kondo
Pre Mun icipal

t)

Rua WalÍ-redo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E-l - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 15l04 l2O2O

De: Departameato de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisiçiio de cestas básicas emergências.

Senhorita Contadora:

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotâÇão
orçamentária para a aquisiçáo de cestas básicas emergências, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social durante a
Pandemia do Coronavírus COVID- 19, por um período de 06 (seis) meses, no
valor máximo previsto de R$ 27.326,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e
seis reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elalne Cristlna ditk Sanúos
Setor de Licitação

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, Fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N '95 56'1.080/000160
E-mail. licitacao(ônsb. oÍ qov br - Nova Santa Bárbara - PaÍaná
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREsPoNDÊNcla rxrrnNn

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Senhoria
em data de 1510412020, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para

a aquisição de cestas básicas emergências, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social durante a Pandemia do Coronavírus COVID- I 9, por um
período de 06 (seis) meses, no valor máximo previsto de RS 27.326,00 (vinte e sete mil,
trezentos e vinte e seis reais).

Outrossim, intbrmo que a Dotação Orçamentária é

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002- Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.203 3 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00- Material de Consumo; 3310; 3333.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara. 15/0412020

Atenciosamente,

Laurila Souza mpos
Contadora/CRC 04 6lo-4

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone 43.3266.8100 C.N.P J N.o 95.561 080i0001-60
Nova Santa Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 15l04 /2O2O

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Keiziany
de Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando a
aquisiçào de cestas básicas emergências, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social durante a Pandemia do
CoronavÍrus COVID- 19, por um período de 06 (seis) meses, num valor
máximo previsto de R$ 27.326,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e seis
reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002- Fundo Munrcipal de Assistência Social;
08.244.O4OO.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.0O- Material de Consumo; 3310; 3333.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha
o parecerjurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C tina L tk do Santos
Setor de Licitações

Rua Wâllicdo IlittencouÍt de lvloracs. 222 - Cep. 86250-000 - Fonc/Far (0,13 ) 3266.8100 - C N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail licitacaorinsb.Dr sov.br - Nova SânIa Barbâra - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO N9 036/2020

Assunto: Aquisição de cestas básicas emergenciais, por um período de 06

(seis) meses para atender famílias em situação de alta vulnerabilidade em

razão da pandemia de COVID-19.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para aquisição de cestas básicas emergenciais, por um

período de 06 (seis) meses para atender famílias em situação de alta

vulnerabilidade em razão da pandemia de COVID-19, conforme solicitação

da Secretaria de Assistência Social.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 no art.37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.
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NOVA SANTA BARBARA

A escolha da modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta

escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos

preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma presencial ou eletrônica, visando a aquisição pretendida.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 06 de maio de 2020.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Juridica

w
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ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL t" 8l2O2O, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas
emergências, para atender famílias em situaçáo de alta vulnerabilidade em
razáo da Pandemia de COVID- 19, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n" 1O.52O, de 17 lO7 l2OO2, Let Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de O8lO8|2OOO, Decreto Federal rf 3.697, de 2ll12l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" OOS l2O2O, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

PREFEITURA IVUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 06l05l2O2O.

* NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitaçáo para as

\

\

c Kondo
Pre o Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E{ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná



I_ NOVA SANTA BÁRBARA
I ,k i ESTADo Do PARANÁ
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AVrSO DE LICTTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.O 8I2O2O
Processo Administrativo n.o 1512020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas
básicas emergências, para atender famílias em situação de
alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID-19.

Tipo: Menor Preço Por Lote

Recebimento dos
22t05t2020.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2210512020, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 27.326,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte
e seis reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, srto â
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, pelo fone; 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0610512020

s§S",.S-
Mônica Maria Proença Martins da Conceição

Pregoeira
Portaria n'00512020 ; '::
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Nova Santa Bárbara, Paraná - .É, - E-rnails - a() ànsb l' ov.br - rvrvw. n sb.p!ge!.b[
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8 100, = 

- 86.250-000
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
PREGAO PRESENCIAL NO 8/2020 - SRP

Processo Adm in istrativo n." 1 5l2O2O

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e
a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do Íax (43) 3266-8í00 ou para o e-mail
I icitacao@nsb. pr.qov.br

A Íalta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentes ao certame licitatório.

\§§{<.S,-
Mônica Maria Proença Martins da Conceição

Pregoeira
Portaria n' O05|2O2O

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, 8 43.3266.8100, L{ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail - lic itacaot?nsb.pt'.gqr'-ltr - urlrv.nsb v.br'

I



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
i
)

PREGÃO PRESENCIAL N'8/2020 - SRP
Processo Administrativo n." 1512020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas emergências, para
atender famílias em situação de alta vulnerabilidade em rczão da Pandemia de COVID-19.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e deseja

ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou

pelo tel/ fax

, aos I t2020

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - u.us,.15§.p1.gol -br

2

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.81 00, :'j - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
7u

PREGAO PRESENCIAL NO 8/2020 - SRP
Processo Administrativo n." 1 5l2O2O

LICITACÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRE SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVID UAL (MEt) (LC 147t2014t.

ABERTURA DA LtCtTAçÃO

Abertura: Dia 2210512020, às l4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às í 3h30min, do dia 2210512020.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através da Pregoeira, designada pela Portaria
no 005/2020, do Senhor Preíeito Municipal, torna público que .ealizará licitaçáo, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por Lote, destinado ao recebimento de propostas
objetivando a aquisição dos produtos relacionados no ANEXO l: Registro de preços para
eventual aquisiçâo de cestas básicas emergências, para atender famílias em situação de
alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID-í9, em conformidade com o disposto
na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10 52012002, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e, no que couber, na Lei
Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de LicitaÇóes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às 17:00
horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@n§lbpl gov.br ou aÍavés do site www. nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito a Pregoeira ou à Equipe de Apoio. ate 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@ nsb.pr.qov.br As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

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

interessados.

A sessáo pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2210512020, às 14h00min, no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pela Pregoeira e sua equipe
de apoio.

1. DAS COND|çÔES DE PARTTCTPAÇÃO

1 .1 . Poderão participar desta Licrtação exclusivamente as Microem presas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl)

a) cuJo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçáo, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

3

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 1266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - I ov



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condrçóes deste Edital e seus
Anexos.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:

a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissoluÇáo, recuperaçáo judicial ou extrajudrcial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição do
artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.0 í 23106.

2. DO OBJETO

2.1 . O objeto da licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a administraÇão, no

registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender
Íamílias em situação de alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID-í I,
conforme descriçóes constantes neste edital e seus anexos.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizat
lcrtação específica para aquisição de um ou de mais rtens, hipótese em que, em igualdade de

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

8.666/93 e suas posteriores alterações.

2.3. Os produtos cotados faráo parte de uma "Cesta Básica", ou sela, todos os itens
relacionados na lista do Anexo l, deverão fazer parte do pacote a ser entregue na Secretaria
Municipal de Assistência Social, ficando ainda sob responsabilidade da respectiva secretaria a
distribuiÇáo das cestas aos beneficiários.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
orçamentária:

4, DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL

4.1. As impugnações ao presente edital poderáo ser feitas até 2 (dois) dias úteis anterior à

4

Rua WalÍiedo Binencourt de Moraes n" 222. Celtro, 8 43. 3266.8100, :i - 86.250-000

DotaÇões

ExercÍci
oda
despes
a

Conta
da
despes
e

Funcional programátÍca Fonte
de
recurso

Natureza da
dêspêsa

Grupo da Íonte

2020 33í 0 09.002.08.244.0400.2033 705 3 3 90 30.00 00 Do Exercício

2020 JJJJ 09.o02.08.244.0400. 2033 756 3 3 90 30.00.00 Do Exercícro

Nova Santa Bárbara, Paraná - E- E-rnail - licitacaoú)nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb D!.goy.b!-



.-ÍPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
data fixada pa? a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante

4.1.1. 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 Lrcitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no
endereÇo jndicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00 às 17h00, ou
encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao(Ônsb. pr. oov. br

4.1.2. Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas

4.í.3. Não serão conhecidas as impugnaçôes interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos
prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razôes da petição de impugnação contra o ato convocalório, será
designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE

5.1. Esta licitacão é exclusiva Dara oarticipa o de microemoresa e emDresa de oeoueno
orte ualificadas como tais nos termos do arti o30da mentar n.o 12312006

com as alterae ões da Lei Comolementar n.o'14712014.

5.2. Não Íará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes da
Lei Complementar n.o í23, de í4 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa de
pequeno porte:

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurÍdica,

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

no exterior;

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

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

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

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

5.2.4. Cu)o titular ou sócio participe com mais de 10o/o (dez por cento) do capital de outra

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limrte de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de
'14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins

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

do artigo 3o da Lei Complementar n.o í23 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

)

RLra Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, >i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q -E-mail lic itacaoúi,usb. pr. sov. br - rv"vw. nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de credito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdêncla
complementar:

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

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2. í 0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6'1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇAO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara -
Estado do Paraná, até às 13h30min., do dia 2210512020, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres.

ENVELOPE N" 01 . PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'8/2020. SRP
ENVELOPE N" 02 - HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 8/2020 . SRP

6.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a paÉicipacão de licita[tq JetardatáM,
considerado este. aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para

a entreqa dos mesmos, comprovado por meio do orotocolo da Prefeitura M. dê Nova
Santa Bárbara

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame.

7.2. Caso sela designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por Ll
meio de PROCURAÇÃO ou TERMO DE CREDENCIAMENTO, podendo ser utilizado o modelí' '

do ANEXO X.

6
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7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar cópia do Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações da empresa
representada.

7.4. Ceso o Licitante tenhe Drêenchido os uisitos dos sub-itens anteriores não haverá
necessidade de aoresentar cóoia do co trato social no envelope de Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licltante deverá identificar-se medrante a
apresentaÇão, a Pregoeira, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite a
conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá represenlar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licrtante devidamente credenciado.

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

representante legal da licitante náo rmportará na desclassificação da sua proposta no presente

certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pela Pregoeira, ele não poderá

apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação em nome da mesma na sessão do pregão,

inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar a Pregoeira a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO V
do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá tncluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaÇão, no Envelope 1 - Proposta de PreÇo,

sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Pa.a usufruir dos beneficios para À/ICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, previstos na Lei Complementar no 123106,

deve apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através dos seguintes
documentos

a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da emDresa,
conforme modelo do ANEXO Vl do presente Edital.

7.1í. A licitante Í\/icroempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer

das vedações do artigo 3', § 4", da Lei Complementar n' 12312006, não poderá usuÍruir do

7
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tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaraÇáo.

7.12. A declaÍação falsa relativa ao enquadramento na condiçáo de mrcroempresa ou empresa
de pequeno porte suleitará à Iicitante, nos termos do ar. 7', da Lei no 10.520102, à sanção de
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracleÍiza o crime previsto no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem como das demais
cominações legais.

7.í3. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA

8.1. Nos anexos deste Edrtal, contém a relação detalhada do obJeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e
as inslruÇóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

| - O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE, preenchido

pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇóes contidas no

(Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as

mesmas informaçôes conslantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser rmpressa em 01 (uma) vta, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas

informaçôes constantes na proposta gravada em PEN-DRlVE, constando:

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

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e marcas

A nâo indicacão das MARCAS dos produto imolicará na desclassificacão da emDresa.

Íace à ausência de informacão suficie nte oara classificacão da DroDosta:

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este êdital;
e) Pruzo de vaiidade da proposta, que não deverá ser infeflor a 60 (sessenta) dias;

f) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dras corridos, contados a partir da autorizaçáo de

fornecimento emitido pela Prefeitura;
g) PGzo de pagamento em até 30 (trinta) dias após entrega da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresêntação do arquivo digital (PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, ou
não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem

acondicionada, para que não sofra danosi 
g
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V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula.
Vll - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que náo se enquadrem nas
especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitaçóes/Pregôes, onde também encontram-se disponíveis
o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesme;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a midia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 01;

X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega, Forma de
Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserya o direito de verificar as
informaçóes sobre a qualidade e caÍacterística dos produtos entregue pelo licitante, através de
diligências ou vistorias m /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,
transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais,
estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos
produtos ljcitados.

9. DA APRESENTAÇAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçAO

9.'1 . No envelope lacrado N' 2 - HABILITAÇAO - deverá conter os documentos relacionados
para habililação (item í0), os quais serão examinados pela Comissão de LicitaÇão.

9.1.1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado
no origrnal ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à verificação da autenticidade
pela lnternet ou junto ao órgão emrssor.

9.2. Documentos matrizJfilial: Os documentos apresentados deveráo estar em nome do licitante
responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço respectivo.
9.2.í. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.

9 2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.

9.3. PÍazo de validade dos documentos:
I3.í. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura da
sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omrtirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo

período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITAÇAO

10.,I. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

101.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão

9
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expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributános
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crédilos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "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;

10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Debito ou

Certidáo Posiliva com eferto de Negativa ou documento equrvalente do Município sede do
licitante na forma da lei,

10.1 .4. Prova de regularrdade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econômrca Federal - CEF.

10.1.5. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscriÇão e de situaÇão cadastral emitida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil,

10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Certidáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos do

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de

maio de 1943.

í0.2. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no tnciso XXXIll do art 7" da

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do
aÍ1. 27 da Lei n. 8666/í 993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser

utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.2.2. Documento declarendo que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou--'/
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utrlizado o modelo do
ANEXO VII.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitid{/
pelo proponente, assrnada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO lX.

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representan#
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao(Dllsb,Dr.co
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10.3. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726,

e dispensada a exigência de:

10.3.1. 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;
1 0.3.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

comparação entrê o original e a cópia, atestar a autenticidade;
10.3.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

10.4. As declaraçóes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.

10.5. A falta de quaisquêr dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está
apresente alguma restrição.

10.6.'1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
debito, e emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.6.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência
do direito à contrataÇáo, sem prejuízo de aplicaçáo das sançôes previstas neste edital, sendo
facultado a Pregoeira convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente
de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade
estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a citação.

10.7. A regularidade exigrda por ocasiáo da IicitaÇão deverá manter-se na vigência da ata de

registro de preços.

11. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA
e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

1í.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas
presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a Sessão e anunciará as empresas que

apresentaram envelopes.

1 1.3. Em seguida a Pregoêira passará ao credenciamênto dos licitantes, nos termos do ltem 7
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- DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na
declaraçáo de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e após,
encamrnhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e
protocolos.

í í.4. Serão abertos primeiramenle os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida à verificação da sua conformrdade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

1 1.5. A desclassificação da proposta do licitante rmporta preclusão do seu direito de participar

da fase de lances verbars.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaÇão.

11.6.2. F alta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;

1 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N'2 - HABILITAÇÃO,

11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois

poderão ser preenchrdos para a autorizaçáo de fornecimento.

11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitáflo e na

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

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

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

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

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

1 1 .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deíinidas no subitem 1 1 .9, poderão

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

sucessivos, quaisquer que sejam os preÇos oferecidos.

11.11. Os lances deverão ser formulados em valores drstintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará

t2
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exclusão do licitante da etapa de lances verbals e na manutençáo do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.í3 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competrtiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela AdministraÇão ou com os preÇos

praticados no mercado.

11.15. Considera-se preÇo excessivo, para os fins de avaliaÇão da aceitabilidade do preÇo

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraÇão

11.'16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, a Pregoeira procederá à abertura
do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitaÇão fixadas no item 9 - DA
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E itEM íO - DA
HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preÇo excessivo, a Pregoeira poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18 Obtido preço aceitável em decorrência da negociaÇão, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 11.16.

11.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exrgências habilitatónas, a

Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à

habilitaÇão do proponente, na ordem de classificaÇão, e asslm sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

í 1.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, a Pregoeira restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

í 1 .2í. No caso de vÍcio na documentaÇão de regularidade fiscal da habilitaÇáo apresentada por

lrcitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pela

Pregoeira, sob a condição de regularizaçâo da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeitos de negativas, desde
que observado o contido no item 10.8 deste edital.

1'1.22. Constatado o atendimento dos requisrtos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.

1 1.23. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaçâo em situaÇão
regular, conforme estabelecrdo no item g - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO e item 1O - DA HABILITAÇÃO, deste Edirat.
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11.24. No orazo de 01 (um) dia útil contados da encerramento da sessão, a licitante declarada
vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente aiustados
11.24 1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste êdital, bem como, náo poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valo(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.24.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentação de planilha

o segundo colocado

11.25. Poderá a Pregoeira, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para análise
mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais serão
posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participanles, na sessão marcada para o

prosseguimento dos trabalhos.

11.26. Havendo suspensão dos trabalhos, a Pregoeira tnformará, com um mínimo de 02 (dois)

dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando

cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaçáo direta, por meio eletrônico
de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após
abertura da sessáo.

11 .27 . 
^ 

licltante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenÇão de

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

11.28. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes N' 2 - HABILITAÇAO apresentados
pelos demais licitantes, até a entrega definitiva dos produtos licitados. Após inutilizará os

mesmos.

11.29. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela

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

12. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. No julgamento das propostas, será consideÍada vencedora a de Menor Preço, Por Lote,
desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital.

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

12.3. 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.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proíerida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Munrcrpal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.
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í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 . Ao Íinal da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela Pregoeira.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais hcitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decrsões proferidas pela Pregoeira serão conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4'da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçóes, protocoladas na sede adminrstrativa da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio da Pregoeira à autoridade competente,
devidamente informado, para apreciaçáo e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis

13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do

tVlunicípio de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site www. nsb. pr.qov.br.

14. DO REGISTRO DE PREÇOS

í 4. 1 . Após a homologação do resultado da licitação e adjudicaÇão do objeto pela autoridade

competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante

a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos classificados do

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

14.2. Para a assinatura da Ata de Regtstro de Preços, é necessário a empresa ter participado

do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta Íinal, como ato

concreto, tendo em vista a realizaÇão de Pregão Presencial. Em caso de náo atendimento ou

recusa em tazé)o, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais

licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições da primeira
colocada, sendo a entrega dos produtos nas condições previstas neste edital e seus anexos.

14.3. A efetivação da aquisição de fornecimento se caractenzará pela assinatura da Ata de

Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida
pela Prefeitura.

14 4. O fornecedor terá seu regrstro cancelado quando descumprir as condiçoes da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço

registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preÇos relacionados na Ata de Rêgistro de Preços poderão sofrer alterações,

)
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obedecidas às disposiÇões contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

14.6. No caso de solicitação de revisáo de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço.
Na análise da solicitaçáo, dentre outros crilérios, a Prefeitura adotará, alem de ampla pesquisa
de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriars adotados pelo

Governo Federal.

'14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre
os preços de mercado e os propostos pelo licitante à epoca da realização deste certame
licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

15. DA UGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário

Oficial do Ít/unicÍpio de Nova Santa Bárbara.

16. DO CONTRATO

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

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

seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e,

d) a Ata de Registro de PreÇos.

16.2. Se o classificado para o item náo apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota

de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classrficação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçôes
propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação

das sanÇões cabíveis previstas neste Edital.

í7. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
17 .1 . O pÂzo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorizaÇáo de

fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será

imedratamente solicitada à entrega para o próximo íornecedor classificado, cabendo ao licrtante

inadimplente as sançóes previstas na legislação e neste edital.

í8. DO LOCAL DA ENTREGA
18.1 . A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social, em horário
comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da
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mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades

í9. DO PAGAMENTO
19.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da 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 Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contriburções sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991 , às contribuiçóes instituidas a título
de substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS.

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

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

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

termos deste Pregáo Presencial.

í9.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correÇão monetária.

20. DO VALOR

20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 27.326,00 (vinte e sete mil,
trezentos e vinte e seis reais), conforme Anexo I - Termo de ReÍerência, podendo ser

aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

21. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

21.'1 . Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro

de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo tnidôneo, fizerem

declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,

resguardados os procedimentos legars. sofrer as seguintes sanções, a critério da

Administração, rsolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator.

| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;

lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores,
lV - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estrmado da contratação, aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigaÇôes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a AdministraÇão Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motrvos determinantes da
puniÇáo ou, ainda. até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.
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Vl - Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administração Pública

21.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecrdo na Lei de Licitações, a contar da intimaÇão do ato.

21.3. Não será aplicada multa se, com provadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

21.4. O descumpnmento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada
ou cum ulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - tttlulta de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata de registro de preços, em

caso de recusa do í.0 colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vÍrgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 1OoÂ (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação,
alem do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da

Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corrrdos, uma vez comunicados
oficralmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de [citação e de fornecer à AdministraÇão
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla deíesa.

21.6. A aphcação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de

outras. previstas em Lei, inclusive responsabilizaÇão do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Adminrstração.

22. DAS DTSPOSTÇÔES FTNATS

22.'1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste edital,
para a entrega dos envelopes e Sessáo Pública do Pregão Presencial com antecedência de 15

(quinze) minutos do horário previsto.

223. É oóngatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos
de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-áo os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Só se rniciam e vencem os prazos referidos no subitem 22.4 em dia de expediente normal
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na Administração da Municipal

22.6. Pa'a agilizaçáo dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os licitantes
Íarão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem como o nome
da pessoa indicada para contatos.

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

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do ad.. 21 da Lei 8.666/93.

23. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.í. ANEXO l- Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll- Programa de preenchrmento de proposta;

23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

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

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaraçáo de ldonerdade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de DeclaraÇão de Fatos lmpeditivos;
23.10. ANEXO X - Modelo de Credencramento.
23.11. ANEXO Xl - Modelo Declaração de Não Parentesco;
23.12. ANEXO Xll - Minuta da Ata de Registro de PreÇos.

24. DO FORO
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que se.1a,

licitação.
ra serêm dirimidas possíveis dúvidas oriundas desle

Mônica Maria Proença Marti

Nova Santa Bárbara, 0610512020

nsàa Conceição

\

E

Prefei
Kondo
Munrcipal

Pregoerra
Portaria n' 00512020

Àâ.za,r,rd*
(diziany S ot tvetra

Secretária Municipal de Assistência Social
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PREGAO PRESENCIAL NO 8/2020 - SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

í. DO OBJETO E VALOR MAXIMO

1.í. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de
cestas básicas emergências, para atender Íamílias em situação de alta vulnerabilidade
em razão da Pandemia de COVID-19, conforme especificações e quantitativos abaixo
relacionados.

í.2. O valor máximo global e de - R$ 27.326,00 (vinte e sete mil, trezentos e vintê e seis
reais).

2. ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

Lote: 1 - Lote 001

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Qtde Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Nor,a Santa Bárbara. Paraná - E - E-nail - licitaca lrnsb r ov.br - rru'u.nsb or,. b r
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1 8778 Cesta básica contendo 27 itens, sendo: 02

Unidades - Achocolatado em pó
instantâneo, vitaminado, embalagem de
polietileno leitoso atóxico/resistente. Pote
4009. Validade mínima de 8 meses.
02 Unidades - Açúcar cristal coloração
uniforme, sabor caracterÍstico, isento de
materiais terrosos, parasitas, detritos
anÍmais ou vegetais, odores estranhos,
acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico, transparente, resistente, contendo 5
kg. Validade mínima de 12 meses.
02 Unidades - Arroz tipo 1 longo fino polido
que contenha laudo de classificaçáo
constando umidade máxima de 14%
quebrados alé 9,5o/o, embalagem de
polietileno atóxico, transparente, resistente
contendo 5 kg. Validade mínima de 12

meses.
0í Unidade - Bolacha tipo doce, embalagem
de polietileno atóxico transparente,
resistente, hermeticamente fechado
contendo até 4009. Validade mínima de I
meses.
01 Unidade - Bolacha tipo salgada,
embalagem de polietileno atóxico
transparente, resistente, hermeticamente
fechado contendo até 4009. Validade
mínima de I meses
02 Unidades - Café em pó torrado, moÍdo,
tipo arábica, conilon bebida dura, torração
media, puro, extra forte, alto vácuo com selo
de pureza ABIC, embalagem 5009. Validade
mínima de 08 meses.
02 Unidades - Chá mate folhas e talos
lostados de erva-mate para inÍusão Caixa
2009. Validade mínima de 08 meses.
02 Unidades - Extrato de tomate.
Embalagem com 3659. Validade mínima 8
MCSES,

0í Unidade - Farinha de mandioca flocada
"biju", pacote 1 kg. Validade mínima de 08
meses.
02 Unidades - Feijão, classe cores, pacote 1

kg. Validade mínima de 8 meses.
02 Unidades - Fubá de milho amarelo.
Pacote 1 kg. Validade de I meses.
03 Unidades - Macarrão com ovos, tipo
espaguete ou no L Pacote 1 kg. Validade
mínima de 8 meses.
03 Unidades - Oleo de soja refinado. Frasco
com 900 ml
02 Unidades - Sal refinado. iodado. cloreto
de sódio. rodato de potássio e anti-
umectante INS-535 (ferrocianeto de sódio).
Pacote de 1 kg. Validade mínima de 8
MESES,

200,00 CESTA 136,63 27.326,00
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TOTAL lzz.aze,oo

Dêscricão detalhada dos itens que deverão conter nes Cestas Emerqenciais.

3. DAS CESTAS
3.1. Os produtos cotados farão parte de uma "Cesta Básica", ou seja, todos os itens

relacionados na lista do Anexo I, deveráo Íazer parle do pacote a ser entregue na Secretaria

Municipal de Assrstência Social, ficando ainda sob responsabilidade da respectiva secretaria a
))

Rua WalÍiedo Bittencourt de N'loraes no 222, Centro, 8 .13. 3266.8100, 1... - 86.250-000

Item Descrição detalhada Qtde Valor
Unitário

Valor
Total

1 Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado,
embalagem de polietileno leitoso atóxico/resistente. Pote
4009. Validade mínrma de 8 meses.

2 R$ 4,77 R$ 9,54

'l Açúcar cristal - coloração uniforme, sabor característico,
isento de materiars terrosos, parasitas, detritos animais ou
vegetais, odores estranhos, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, transparente,
resistente, contendo 5 kg. Validade mínima de 12 meses.

2 R$ 9,03 R$ 18,06

Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de
classificação constando umidade máxima de 14o/o

quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico,
transparente, resistente contendo 5 kg. Vahdade mínima
de 12 meses.

2 R$ 10,98 R$ 21,96

4 Bolacha tipo doce, embalagem de polietileno atóxico
transparente, resistente, hermeticamente fechado
contendo até 4009. Validade mínima de 8 meses.

1 R$ 3,46 R$ 3,46

5 Bolacha tipo salgada, embalagem de polietileno atóxico
transparente, resistente, hermeticamente fechado
contendo até 400q. Validade mínima de I meses.

1 R$ 3,69 R$ 3,69

6 Café em pó torrado, moído, tipo arábica, conilon bebida
dura, torração média, puro, extra forte, alto vácuo com
selo de pureza ABIC, embalagem 5009. Validade mínima
de 08 meses.

2 R$ 7.68 R$ 15,36

7 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate para
iníusão - Caixa 2009. Validade mínima de 08 meses.

2 R$ 5,50 R$ 11,00

8 Extrato de tomate.
mínima I meses.

Embalagem com 3659. Validade
2 R$ 2,32 R$ 4,64

9 Farinha de mandioca Ílocada "biju", pacote 1 kg
Validade mínima de 08 meses.

1 R$ 6,87 R$ 6,87

IO Feijão, classe cores, pacote 1 kg Validade mínima de I
meses

.,
R$ 5,13 R$ 10,26

1l Fubá de milho amarelo. Pacote 1 kg. Validade de I
meses.

2 R$ 2,70 R$ 5,40

t2 Macarrão com ovos, tipo espaguete ou no 8. Pacote 1

kg. Validade mínima de I meses.
3 R$ 4,34 R$ 13,02

l3 Oleo de soia refinado. Frasco com 900 ml R$ 3,57 R$ 10,71
l4 Sal refinado, iodado, cloreto de sódio, iodato de potássio

e anti-umectante INS-535 (íerrocianeto de sódio). Pacote
de 1 kg. Vahdade mínima de I meses.

2 R$ í,33 R$ 2,66

TOTAL
R$
't 36,63

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacao/iànsb.pt ge!-h - wrvrv.nsb l' or'.br



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
4

distribuiçâo das cestas aos beneficiários

4. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
4.1. O pÍazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de
fornecimento emitido pela Preíeitura, caso a êntrega não seja efetivada neste prazo, será
rmediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inedimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.

5. DO LOCAL DA ENTREGÂ
5.'Í . A entrega deverá ser íeita na Secretaria Municipal de Assistência Social em horário
comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da
mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

6. DA VALIDADE DOS PRODUTOS
6.1.Para os materiais e/ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo
remanescente a partir da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do
prazo total da validade.

7. TNFORMAÇÔES ADTCTONATS

7.1 Do Vazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estaráo dispostas no Edital
de Licitação.

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - lic ilacao[insb. pr. gor'. br - u l.s .nsb.pr.gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 8/2020
ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP82020 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

24
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ANEXO ilt

EDITAL DE PREGAO PRESENCIÀL NO 8/2020

ANEXO III- PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoíànsb.pr'.sor'.br' - rvrvrv.nsb.Dr'.gor.br
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IPREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N" 8/2020

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Município (www.nsb.or.oov.br), clique no link

Licitaçôes.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Apóscliquena@eescolhaoprocesso/objetopretendidoe
assim visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponiveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. Orientamos aos
inteÍessados que salvem todos os arquivos disponiveis no computador e,

após descompactá-los, utiliza-los.

Assim após este procedrmento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF com

o

Nome Edital do Pregão Presencial n' 8/2020.pdÍ, um arquivo executável com o nome

SOFTWARE MEDIAOOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP82O20_ANEXO2_AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre

outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberla uma janela como a figura abaixo:

Clique no botáo no canto supenor direito e localize o arquivo PP8202o_ANEXO2_ARQUIVO
DlclTAL OE PROPOSTA.esI. Serão liberadas as opções para cadastramento dos dados da

empresas e das propostas.

[t] s-.
s.r-ta, 10 d. ràóêrro d. 2014 Equ'plcno 5'erêm!s ww.êqú'pr.no.(om.b

+

J -,

Lotes PÍodutos,/Sê,vços

'à Emi5rao d. Prôpô3tà

A,aurvo dê Prôpóslà

Nova Santa Bárbara. Paraná - -tr'- - E-nrail- lic itacaúDlsb.pr'.goy.br - trllt,. n sb br
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Clique no botão S Dados do lornecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte janela

jffii58â*á1yi#=§rei.. t+ -1. :-nd

PREFEITURA I\íUNICI PAL

* NOVA SANTA BARBARA

I nJ r..i-

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (*) sáo de preenchimento

obrigatório, clique no botão t EeFeseíúante e abrirá ajanela:

t-€-l:-:::le/

CÔmplã,Edo

-! 

§r L.i!a- i

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (') são de preenchimento

obrigatório, clique no botão E t'"r'o' e voltará a tela anterior, após clique no botáo

$ Quadro societáio para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a janela

Y ',PPÇ<014-ANExo 2 AFiQUIvO DIGITÁL OE PFOPoSÍA esl

Ern!êdê N! LE*.çao Éxê,cic'o MôdâLd.dê
PíêÍcrlwà MuncDddc lb'porã OO@53 2013 P,êqão Prô..nê'àr

Í:) D.dos d€ !q.Eedo, iF, l,rp.ini plopo.l. II s-
sat., l0 d. Jà^êno d.2Or4

Ll

ETANOL COMUM
GÂ5OLINA COMUM
orÊ 9E L SrO

133772.OO
267 r69 60

35 000 00

eq"ipi*" s;t.-.t

-Gi"" 
I e-+a""zsJ"rii11 -

001

002

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - l icitacaor?nsb.pr'.gor'It - )I ov.br
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
)-l

?cy
ürrá./B

Nú.nêro' Coíplemênro

UF' CEP'

TeleÍonê dJ cô.rsdôÍCNPJ'

Írpo cl,. caqo ou luhÇõo _ D.r. dô rêgisto ' NqmêÍo do íeEstío '

' (.mpos obriqatóno3

ü r-rr

Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após preencher,

D{
clique em para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique em Os

campos íicarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

§ i..1"

O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados

Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.

t) tmilsão dê

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abarxo, com a opção de cadastrar a

28
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Ú §ravar proposa $ s,,l

Vêrràôr 1l3A

<-

PÍodulos/S

OIESEL S]O

+li hgirií FopostôÉ) Dêdos do lúí|e6ed€í

Erercício Modôlidêdê

2013 PÍêgão Presenoàl

Tipo dô ôpursção

001

002

003

'r 33 772.00

267 1€S.60

35 000,0ú

Y.\PP.lDl 4_AN ExO 2_ABQUIVo DIGITAL DE PB0P0SÍA es

tntdàde

PÍeíe ua Municbêlde lbiporã

N! LlcdaÇâo

000053

ETANOL COI,lUM

GASOLINA COMUM

Equiplano Si+emas : www..qript".".--.ú'i.,t", rO ael"n.i'o a. ZOU
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
â
I

marca/modelo (dispensado para contrataçóes de serviços) e o preço unitário de cada produto

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravarproposta fl Qravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

IníoínraUon

'o PíoForró 9,avàdà ê YJ,ppXXOI{_ÂNEXO2-ARQUIJO
Dl6ÍÍÁL DÉ PROPOSTÂ êrl ll!

OK

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

lmprimir proposta:
§.7 ImpÍimir pÍopostô

Para fechar o programa, clique no botão ÉIl gui'

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP82020-ANEXO2-ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.esI") no PEN DRIVE, o qual será apresêntado no ENVELOPE ll -
PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Departamento de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-81 14 ou no e-mail

licitacao(O nsb.or.oov,br

Píeco Totàldo LotÉ: 0.00

tI s-
VÊr!àor 1.1.1.6Equrplano 5iÍemài - www êquiplôno,(om,bí

É3 E,u"u, sop*tu |lt lflpíiíi píopo§ô@ oaaos aoloneceac

Exercício M€dádêd€

2013 Pregão Presencial

Tipo da ôpurôção

Lote§- Plodulos/5erv,ços

001 DIESEL 5t0
002 DTESEL 5t0

Qlde. Und

1,OO UN

],OO UN

PíeÇo Un.Max. Mdcô

10.0m_00

25.000_00

0.00

, l!.quj

Preço Tolôl .
0.00

U UU L=

Y \PP+01a-ANExo2_ARQUIVo DIGITÀL DE PR0P05TA esl

EnlidôdÊ

PreÍeiturô Municipàl de lbporã

Nr Licilação

000ú53

r.r9, il actrneiro àe zou

Nova Santa Bárbara. Paraná - -E 
- E-mail lic itacao,?r,rnsb r
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

OECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N' 8/2020

Prezados Senáores;

or
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) . . ...... ., portador

da RG no....... e do CPF no. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . declara que "Atende

Plenamente" aos requisitos de Habilitação, coníorme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2OO2

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

, inscrito no CNPJ no

Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-rnail - lic itaca nsb t r.br - *rrrv.ns b. pr'. gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

(Declaração a sêr apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 8/2020

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

esta enquadrada na categoria.. .........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem

como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 'Í4 de
dezembro de 2006.

Local e data,

AssinatuÍa
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - F-l-ma i I I ic itacaoú)nsb.pr. sor'.br' - rvrvw.nsb.Dr'.qov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

inscrita no CNPJ sob no

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DEcLARAÇÃo euANTo Ao cuMpRrMEruro Às NoRMAS RELATTvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 8/2020

Prezados Senhores

A empresa

d" c",1"-, d" rd""t,drd" 
' poor intermédio o" t":'"JJ"t""Jtante legal o(a) S(a). portado (a)

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho

de '1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis

anos. Ressalva. emprega menor, a pertir de quatorze anos, na condrção de aprendiz.

Local e data,

Assinature
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná- Q - E-mail - lic itacaoíràns b. pr. gov. br - ut w.nsb.pr'.gor,-br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 8/2020

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

CNPJ sob no ..................... .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatóno, sob a modalidade Pregão Presencial No 8/2020,
instaurado pelo Municípro de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,tr. - E-rnail lic itacaot2nsb.pr.gov. br - rvryrv.r15§.p1.ggv.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 8/2020

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

inscrita no CNPJ sob n0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ., Declaramos,
na qualidade de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura Municrpal de Nova

Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 8/2020, sob as penalidades legais, que

não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail licitacaoú)nsb.nr.so !-br - lLwlryJlbJl-gal=br
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

R,G, NO

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

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N' 8/2020

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

representada pelo (a) Sr.(a) _, CREDENCIA o (a) Sr.(a)
(CARGO), portador(a) do e C.P.F. no

para representá-la perante o Munjcípio de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N" 8/2020, para o registro de preços para
eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender famílias em situação de
alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID-í9, podendo formular lances,
negociar preços e pratrcar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatónas.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

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

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - lic itacao,Znsb.pr-. sov. br - wsrr.rr r r.br
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NOVA SANTA BARBARA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DECLARAçAO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presencial No 8/2020

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob o
no-,porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)Sr(a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, OECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório Pregão Presencial No 8/2020, que não mantém em seu
quadro societário sócios ou funcionários que selam servidores ou agentes políticos do
Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócto que seja

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de Nova

Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná- tr - E-mail licitacaolansb.rrr.qo\'.br - rvrv*.nsb.pr'.gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ANEXO Xilr

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.o / - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO PRESENCIAL NO 8/2020 - PMNSB

O ttlUNtCíptO DE NOVA Safttn eÁReARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste
ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R. G. ..., inscflto no CPF sob. o no

doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformrdade com as Leis n'
10.520102, N' 8.666 de 21106193 e suas alteraçôes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial No 8/2020 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para eventual aqursição de cestas básicas emergências, para

atender famílias em situação de alta vulnerabilrdade em Gzáo da Pandemia de COVID-19,
conforme especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>,

inscrita no CNPJ sob n" <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada beneficiária
da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçóes, os preços, os quantitatrvos

na licitaÇão supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo estabelecidas, tem entre si
justo e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preÇos, para eventual aquisição de cestas básicas
emergências, para atender famílias em situação de alta vulnerabilidade em razão da
Pandemia de COVID-í9, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão
Presencial N" 8/2020 - PMNSB, rndependentemente de transcriÇão. O Orgão Gerencrador não

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

indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de
mars itens, hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 7o, do Decreto no

6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OO Og.ICTO E PREÇOS REGISTRADOS

< ITENS. CONTRATO#T>
CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.
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CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta Lrcitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária
<DOTACOES, CONTRATO#T>

CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os produtos

reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo

íazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniénte, sem que caiba recurso ou

indenizaÇão de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência
de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso,

o contraditório e a ampla defesa.

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior àquele praticado no

mercado, o município convocará o fornecedor para uma negociaÇão, com o fim de obter
reduÇão do preço e sua adequação ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a

negociaçáo, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e o município convocará os

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociaÇáo.

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante

requerimento, comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o município poderá: a)

liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmar a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de

fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

lnexitosas as negociações, proceder-se-á à revogação da ata.

Poderá ser solicitada a revisão do preÇo registrado, desde que o pedido seja instruído por

documentos comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos

Íabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, de matéria-prima, de componentes ou

outros documentos pertinentes.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardar a

diferenÇa percentual entre o preço originalmente proposto e o preço de mercado vigente à
epoca.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail licitaçaor7àns§,p1,go!.br - rwrv.nsb f ov.br
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- quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços
cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a

antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÇão a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.
- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pratrcados
no mercadol
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação tecnica exigida no processo licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaÇôes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- nâo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta
Ata de Registro de Preços;
- caraclerizada qualquer hipótese de inexecuÇáo total ou parcial das condiçôes estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes, A comunrcaçáo do

cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preÇos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAÇÔES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Manter-se regular (documentaÇão obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a

vrgência da Ata de Registro de Preços;
- Fornecer produto de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços, a partir de
emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
- Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, tmpostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição

do objeto;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiver fora das

especificaÇóes contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreÇóes,

sem qualquer ônus para a adquirente;
- Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá íornecer e/ou substituí-

lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem

ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaÇão, desde que os

danos causados não sejam de responsabilidade da Prefeitura;
- O licitante vencedor ficará obrigado a.

- Entregar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto

contratadoi
- Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver prévia
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autorizaÇáo da Administraçáo da Prefeitura;
- Para os materiais e ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo
remanescente a partir da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por
cento) do prazo total da validade;

clÁusuLA orrAVA - DAS oBRtcAçoES Do MUNtcípto

Caberá a Prefeitura:
- quando nêcessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega dos produtos referente ao Pregão Presencial No

8t2020,
- prestar as informaçôes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos,

apresentado pela licitante vencedora;
- releitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório,
em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especificaÇões constantes no

ANEXO I.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AAUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições dos objetos da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a

caso, pelo Orgão Gerenciador. A emissáo das autorizações de íornecimento, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcÍal, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - OO PRAZO OE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de

fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega náo seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanções previstas na legislaçáo e neste edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA

A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social em horário comercial

de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,
ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da 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 Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os
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créditos tributários relatrvos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágraío único do artigo 11 da Lei Federal no 8.21211991, às contribuiçóes instituidas a titulo
de substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
SituaÇão junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura
aguardará a regularizaÇão por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo pÍazo paÍa o
pagamento. Sendo que a Prefertura Municrpal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento
mediante depósito bâncário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da
conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÇão do
pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante
vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n'8l2O2O - PMNSB. Nenhum
pagamento será eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS coNDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer produtos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificaçôes
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao

Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das
especificaÇões contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreÇões,

sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiána da Ata ficará obrigada a:

- Executar o objeto nas condiÇóes, no preÇo e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto

contratado.
- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuÇão do contrato todas as condiçóes de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da

execução da Ata de Registro de PreÇos, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cum ulativamente. nas seguintes sançóes.
. Advertência;
. Multa de í 0% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata de registro de
preços, em caso de recusa do 1o colocada do item em assinar a Ata de Registro de

Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

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

ata de registro de preços, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento
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não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficralmente;
. Suspensão temporária do direito de particrpar de licitaÇão e de fornecer à
AdministraÇáo Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançóes previstes nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaÇão de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à AdministraÇáo.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

beneíiciária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuÍzo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraÇões.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias,
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;
e) impedrmento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às

mesmas;
f1 acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo

40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes
instrumentos.
a) este Edrtal com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situaÇão regular quando da emissão da Nota de

Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classiftcação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiÇões

propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo

das sanções cabíveis previstas nesta ata.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

lntegram está Ata, o edital do Pregão Presencial No 8/2020 e as propostas das empresas

classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiÇões constantes das Leis no 1052012002,
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Ler 8.666/í 993 e demais legislaçôes pertinentes

CLÁUSULA oÉcIMA SÉTIMA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimrdas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos rêpresêntantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara,.....de ....... de

Preferto Municipal - Orgão Gerenciador

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOME>

CNPJ:
Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-rrail - licitacaoúDnsb.pr.gov.br - urwv.nsb ov.br
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coRRESPoNDÊrucn rrureRrua

De: Setor de Licitaçôes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0610512020

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e da minuta da ata de registro
de preços do Pregão Presencial n" 812020, cujo objeto é o registro de preços para

eventual aquisiçáo de cestas básicas emergências, para atender famílias em
situação de alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID-19, em

atendimento ao disposto no parágrafo único, art.38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente

Elaine Cr dos Sa S

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno222. Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
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PROCESSO ADM IN ISTRATIVO NS 037/2020

PREGÃO PRESENCIAL N9 OO8/2020

Assunto: Registro de Preço para eventual aquisição de cestas básicas

emergenciais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social com a pandemia de COVID-19.

PARECER JURÍDICO NE $8I2O2O

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação,

visando manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade

licitatório a ser adotada para Registro de Preço para eventual aquisição de

cestas básicas para atender as necessidades de famílias em situação de

extrema vulnerabilidade em razão da pandemia de COVID-19, conforme

solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

Decreto pe 5.45012005 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

cumpridos conforme estabelecidos no art. 3e da Lei ns !O.52O|2OO2, que

assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, ostritérios de
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aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa e definições

referidas no inciso ll deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

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

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

serem licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

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

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

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

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

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

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

pela Administração.

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

um volume, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne lO.52Ol2O02, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne tO.48Ol2OO2, clc o

parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementoó

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosa me nte.

Nova Santa Bárbara,06 de maio de2O2O.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

l

4)r, /--''---"
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AVISO DE LICITACAO

PREGÂO PRESENCIAL N" 8/2020 - SRP

objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender Íamilias em situação de alta
vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID.'19.

Tipo: Menor Preço, Por Lote.
Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min do dia 22105/2020.

lnício do Pregãor Dia 2A0512020, às 14h00min.
Preço máximo: R$ 27.326,00 (vinte e sete mil, tÍezentos e vinte e seis Íeais).
lníormacóes Complementares: poderão seI obtidas em horáno de êxpediente na Prefeilura l\rlunicipal dê Nova Santa Bárbara, sito à Rua WalÍredo
Bittencourt de liloraes n" 222, pelo Íone. 43-3266-8100, por Email: llcrtacao@nsb.or.qov.br ou pelo site ov bÍ

Nova Sanla Bárbara, 06/05/2020

Mônica Maria Proença Martins da Concêição
Pregoeira

Porlaria n' 005/2020

t-i

AVTSO DE LtC|TAÇAo
PREGAO PRESENCIAL N' 9/2020

0bi{o: Conkatação de empresa especializada para implantação e opeÍaçâo de sislema inÍoÍmatizado e inlêgrâdo de gerenciamenlÀde
m. ,tênção preventiva e corretlva dos veículos ê máquinas pertencentes a frota do município de Nova Santa BárbaÍa - PR.

Tipo: Menor Preço Por Lote (MenoÍ Taxa AdministÍativa ou Maior PeÍcentual dê oesconto).
Recebimento dos Envelopes:Até às'l3h30min do dia 25/05/2020.
lnicio do Pregão: Dia 2510512020, às 14h00min.
Preço máxrmo: R$ 855.964,62 (oitocêntos ê cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
lníormacóes ComplementaÍes: poderáo ser obtidas em horário de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bârbaía, slto à Rua Walfredo
Bittencourt de i/oraes no 222, pelo Íone: 43-3266-8100, por Email: licitacao@nsb.pr.qov.br ou pelo site www.nsb.pr.aov.br

Nova Santa Bárbara, 06/05/2020

Mônica Maria Proença Maíins da Conceição
Pregoeira

Portaria n" 005/2020

EXTRATO DO CONTRATO N' í412020

REF.: Pregão Presencial n.o 3/2020

Pt{fES: Município de Nova Santa Báóara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001-60, com sede

aL. ..nistrativa na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito Municipâ|, SÍ. Eric Kondo, e a emprgsa

SANETRAN . SANEAMENTo AMBIENTAL ElRELl, inscritâ no CNPJ sob n" 95.391 .876/0001-12, com sedê na Ruâ Vereâdor AdmaÍ Bertolli, 6159 -

CEP 83506430 - BairÍo: JaÍdim [.4arambaia, Almirante Tamândaré/PR.

oBJETo: Contratação de empresa especializada na pÍestação de serviços de transporte e destinação Íinal dê resíduos domiciliaÍes e

comerciais.

VALOR: R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), por tonelada, limitado a R$ 81.120,00 (oitênta e um mil, cento e vinte Íeais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze)meses, ou seja, até dia 06/05/202'l

SECRETARIA: SecretaÍia de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

RECURSOS: Secretaria de 0bras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wlcken, OAB/PR n" 22.932.

DATA 0E ASSINATURA CONTRATO: 0710512020.

ll- Âtos do Poder Leglslativo
Não há publicaçoes para a presente data

lll- Publicidade
Não há publicâçóes para a presente data

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: WatíÍedo BitlencouÍ1de MoÍaes n'222 - Centro

Fone/Fâx (43) 3266'8100
E-mâilr diaíooÍclal@nsb pr gov br

pmnsb(Onsb.pr qov bÍ

D@u@nro âssrnâdo poí Cen'li(ldo OErlêl Nova Sanb
BàrbaÉ PÍôÍêituÉ Munrdpal 95561060000160-AC SERASA-
Sua aut6n!.jdadô ó sàÍ.nrlda dêrdê quê vGlalt.do .rÍ.vér do
sit€ h'mi!Iv-[§h4{.go!-híE)trd!!hltçÃ(áoldiâriô{fr el-.nlnro
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ATO DE CONST|TU|çÃO DE BRUNA ANTUNES NODA EtRELt

BRUNA ANTUNES NODA, nacionalidade brasileira, empresaria, solteira, nascida em
23/02/L992, inscrita no CPF numero 081.761.319-52, e identidade numero 7.686.429-

2 SSP-PR, residente e domiciliada a Rua Florindo Tomaz, 30, Centro, Curiúva, Paraná,

CEP: 84.280-000, resolve constituir uma Empresa lndividual de Responsabilid ade

Limitada - ElRELl, mediante as seguintes clausulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de BRUNA ANTUNES

NODA EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO VARUISTA ESPECIALIZADO DE

ETETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENÍOS DE ÁUOIO E VíDEO, PEÇAS E ACESSÓRIOS

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVAS E USADAS, MINIMERCADOS, MERCEARiAS E

ARMAZÉNS, DOCES, BALAS, BOMBONS, BEBIDAS, PRODUTOS ALIMENTíCIOS, TINTAS E

MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, FERRAGEM E FERRAMENTAS,

MATERIAIS DE CONSTRUçÃO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,

EQUTPAMENTOS DE TELEFONTA E COMUNTCAÇÃO, MOVETS, ARTTGOS DE COLCHOARIA,

ARTIGOS DE ILUMINAçÃO, ARTIGOS DE ARMARINHOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E

BANHO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, PEçAS E ACESSÓRIOS PARA

APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMESTICO, ARTIGOS DE TAPEçARIA,

CORTINA E PERSIANAS, ARTIGOS DE USO DOMÉÍICOs, LIVROS, ARTIGOS DE

PAPELÂRIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVO, ARTIGOS ESPORTIVOS, BICICLETAS

E TRICICLOS E PEçAS E ACESSÓRIOS, ARTIGOS DE CÂçA, PESCA E CAMPING,

COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERTUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS MÉOICOS

.,UNTÀ @MERCIÀI. DO ESTÀDO DÔ PÀFÀNÀ - SEDE

CER'IIFICO O REGISIRO A,l 02/03/2O\6 13:39 SOB No 41600421185
pRorcco!ô: 160790557 DE OL/O3/2016. iOOTCO OS I'ERrFrCàÇàO:
PRl60?90557, NIRE: 41600427785.
B,UNÀ ÀN'UNES NODÀ E IRILI

lrb.rtad B.gu!
SÉCREIÀR!À CEFÀL

cuRtTÍBÀ.02103/2016
!ffi. €nprêEafacrLpE. gov. br
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ATO DE CONST|TUIçÃO DE BRUNA ANTUNES NOOA EtREL|

E ORTOPÉDICOS, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, SUVENIRES, BUUTERIA E ARTESANATOS,

PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,

ARTIGOS FOTOGRÁFICO E PARA FILMAGEM, FACçÁO DE PEçAS DO VESTUÁRIO,

FABRICAçÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALAçÃO ELÉTRICA,

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,

CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA,

PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PRODUTOS DE LIMPEZÂ E CONSERVAçÃO DOMICILIAR,

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PEçAS E PARTES, RECARDA

DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESENVOLVIMENTO DE

PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENçÃO

E SERVIçOs ÉM TECNOLOGIA DA INFORMAçÃO, ATIVIDADES DE PRODUÇÀO DE

FOTOGRAFIAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO,

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM

OPERADOR, FOTOCOPIAS, TRÊINAMENTOS EM INFORMATICA, REPARAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DE

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE

UsO PESSOAL E DOMÉ5TICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Rua Florindo Tomaz, 30, Centro, Curiúva -
Paraná, CEP: 84.28G000,

{§,s.r..

-

.^J!rtÀ cürERc!À! Do EsrÀDo Do PÀiÀNÁ - SEDE

cERTr,Frco o REclslRo $'l 02/03/2c76 13:39 soB N" 41600427785
pnorocóio, 160790557 DE oa/03/2o1'6 cóorco DE vE:RlFrcÀçÀo:
PR160790557. NrRE | 4160042?785 -
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ATO DE CONSTTTUTçÃO DE BRUNA ANTUNES NODA ETRELT

Cláusufa Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 2510212016 e seu prazo de

duração é indeterminado.

Cláusula Qulnta - O capital é de RS 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), totalmente

integralizado neste ato em moeda corrente no objeto.

Cláusula sexta - Administração da empresa caberá ao seu titular iá qualificado acima,

com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,

podendo praticar todos os atos compreendidos no ob.ieto.

Cláusula Sétima - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-

se-á a elaboração do inventario, balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

dependência mediante ato de alteração de ato constitutivo.

+
JU Í^ cÔr.ÉtcrÀ.

iTUNTÀ CII'GRCTÀ! DO EgTÀDO DO PÀ8,ÀNii - SEDE

CERTIEICO O REGISTRO Er, O2/03/2OL6 13:39 SOB N" a16OO427785
pRorocoI,o I 160?90557 DE OL/03/2O16. CóOrGO DE VERTPTCÀçÀO:
PR160790557. NIRE: 4160042?785.
BRt'{À ÀNTIhIES NOOÀ E IRELI
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ATO DE CONSTITUTçAO DE BRUNA ANTUNES NODA EtRELT

Clausula Nona - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está

impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que tem porariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Clausula Decima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura

como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Declma Primeira - Fica eleito o foro de Curiúva para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Por esta ciente e acordada a mesma assina o presente ato em via única

Curiúva, 02 de Fevereiro de 2016

-- 'a_ -. ;
'*"' 1.1,,3*r....* q"ü*-.r.) §êo.-

Bruna Antunes Noda
ÍitulaÍ/ Administradora

rJZri
JUNTÀ clHErcrÀL Do EsrÀDo Do PÀaÀú - SEDE

cgRÍIFIco o EEGtsA.o 41 92!03/20!6 13:39 9oB N" r116001127785
!,Ro_Tocolo, rioióossr or oúaz/zots. cóDrco DE vERrEtc-ÀçÁp:
PR!60790557. NrRE: 41600{2?785
BRI'XÀ ÀITIIJNES NODÀ ÉIRELI

,uxlÀ aoà{tÊclÀL i
DO PÂRÁr'iÁ ' Lú€ltàd Boguê

SECREIÀR!À GERÀ'
crrRrTLBÀ, O2l03,/2016
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TABELIONÀTO DE NOTÀS E OTÍCIO DE PROTF§TOS
João MrÍia & Sou4 LiItrr Sohrhho - TabellÃo Dtigudo

nrühQo ,c r.dÍ*. (r)a|nalJ?{.) dlr. arua.Àlllnr Ndl óo qu. óâl r Ddo .aol dttta
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JUNaÀ coMERcf-À! Do EsrÀDo Do pÀFÀNÁ - SEDE

CEP

_ >(r
\'J< s -

rJZ-- cERTIFIca o REGISIto W 02/o3/20!6 t3:39 9oB N' 41600427785
pRcrtlcoto: 160?90557 oE ot/a3/2016. cóDIGo DE vEF rF IcÀçÀo:
PRr60?90557. NIRE: 41600427785 -

BRUNÀ ÀI{TUNES NODÀ EIREIT
(tAL
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SECRETÀR!À GERÀI

\-\t crrRrarBÀ. 02103/2016
Hí\.* uw. êtpE€lafaci1. pr. s@. br

l
À vllrdadê c!êste cloctuEnto, sê lEpEêlsol f1€ suletto à coryr@açào de Buà autêncr,atacL bôs rêspôctlvô. poÉais

- aoforrÉ^do 6êus rê3pêctrvo! código6 & v€riricàção

ôe

x-



.-}. '"-Ê. fi6\(y--

SLJ'iE
araoE4ral

Stat/tc/tr

,-

cn
@ê
or
t9o

rÉl/!ratl ctêa./le/o r

E
ElI

!G t-

'lna

fac 4.1úrrrDL.,-tr-

g

'rE! r --. ".' .- \c'r 
,

tE lEtai

=.âh

EF
lva

, r',:r .f:l iji,

r9tc9€ IgIgt

lrr,r, r:l i l i,irr!'it ríl _, I v:lrlLll.lrll

1
f

{úlÉFI6!r.F.drrq{ :u úr o, Elf,P
gít ln ,àv àt arr -lr^

É.IE5L
'{oz!€z§6ir^ly .a Ê,rDn o4r oéer.,ql 'P

'F9C

ii;

E

r]

-
=r-

,1,,



1810312020 hlps //autdignal azevedobastos not bÍ/home/comprovante/6981í 803201521540M7

REPÚBUCA FEDÉRÁTIVA DO BRASIL
STADO OA PARÂíBA

CARÍÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EM í8AA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av Eprtácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel. (83) 3244-5404 i Fax (83) 3244-5484

http:/,4MMd azeved obasto§. ôot b(
E-mârl cártono@azevêdob€stos not br

DECLARAçÃO OE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, OÍiciaido Primeiro Regtstro Crvilde Nascrmentc,s e Óbitos e PrMatrvo de Casarnentos lnterdiçóes e
Tutelas com atnburÉo de autenticar e reconhecer firmas da Comarcâ de Joáo Pessoa Captaldo Estado da Paraíba em virtúe de Ler etc...

DECL,qRA para c,s devdos Íns de drrefo que. o documento em anexo dentrfcado rndivduâlmente êm cada Códtgo de Autentrcaç.áo Dtgttal. ou na
reÍerda sequêncra, foi autêntrcados de acordo com eÉ LegrslaÇóes e normâs v€ente§.

A§ÉCLÁRO arnda que, para garantrr transparência e segurançâ lurídlcã de todos os atos onundos dos ÍespectNo6 serviçG de Nolas e Registros do
istado dâ Pâraiba, a CorregedoÍra Gêrâl de Jusliça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a rnserção de um ódrgo em todos 6
at6 notonars e regrstras assrm. cãda Selo Digital de FrscelEação Extreludrcrâl contém um ódigo úníco (por exemplo: Sero Digital: ABC1231í
XrXZ) e dessa íorínâ cada aüeríicaÇào processada pela nossa SeNenha pode ser conÍrmadâ e venlÍcâdâ tantes vezes quânto lor nêc6sáno
atrav€s do site clo Tflbunal de Justrça do Estado de Pâíaiba. endeíêço http //corregedofla tlpb lrrs bÍEelo-d€ftaU

Â âúenlrcaçáo drgrlâldo documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi reâlzada a empresa BRUNA ANTUNES MODA EIRELI ME
tinha posse cÍe um docurnento com âs mesmas câíacteristrcâs que foíam reproduzidas ne cóÉia autentcadâ, sendo da empíesa BRUNA
ANTUNES MODA EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusúa, pela idoneidade do documento apr6entado a este Cartóno

Esta DECLARAÇÁO foi emtida em filc.3lm2, '1,5'.49141 (hoÍa locâl) através do sistêmâ de âutêntrcação drgíal do Cartóno Ázevêdo Bastos. de
a.ordo com o Arl 1 

o, 
1 0e e s€us §§ 1a e ? & MP n0g2@ 1 , mrlo também, o docurnento ebtrônico aúenticado coEterÉo o Certrfrcado Digihl do

tÍtular do Cêrtóío Azevêdo Bâstos podêrá ser solrcnado diretâmente a emp{esa BRUNÂ ANTUNES MOOA EIRELI ME ou âo Cartóno pelo
endereço de e-marl autentica@azevedobastos.not br

Para rnÍormaÇóes mêrs detâlhadas deste áto, acesse o ste Itp§ll44Elgla-Ezey9!-eb3src§_lq-bl e iníoÍrne o Códtgo de Consulta desta
Dedaração

Código de Consulta dêsta Declaração: '1488294

A consuna desta Declaração estará drsponivêlem nGso srtê âté í8/(I,1202í '15:24:06 (ho.a locâl).

'CódEo de AutênticaÇão Oigitâl: 6981'1803201521540047 -1

'Legislaç6ês Vigent€: Lei FedeÍal no 8 935/94, Ler Federel n' 10 406,2002 Mediclâ Provrsóía n" 22úm01, Lei Federal no 131G5/2015 Ler
Estadualn" E 72112008. Lêr Eíâdual n''10 1322013 e Provimento CGJ N'003/2014.

ô Íêferido é verdadê dou fé

cr.rÂvE orGtTAL

00005b 1d734Íd94f057 2d69fe6bco5b3câ 5Í4tu3068% 301 94965d 50a358fb 129da 5a c980f45bbeA21d0572§2Aç17 aO4b009182Í50fi 095&7fe8S358
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Bruna Antunes Noda Eireli ME

CNPJ: 242931 l9/@01-68 - lE 90716674-02

Ruã Florindo Tomaa 30 - Centro - Curiúva - PR - CEP &a280-000

PROCURAÇÃO

Por êste inslrumenlo porliculor de procuÍoÇôo. o BRUNA ANTUNES NODA

EIRELI ME, Com sede o RUA FLORINDO TOMAZ, 30, CEIITRO, CURIÚVA, PR, inscrilo sob o CI..IPJ NO:

24.293.I l9l0m I -ó8, inscÍrÇôo estoduol 9071667442. nêste olo representodo poí suo DTREIORA

do outoÍgonle. Sro. BRUNA ANIUNES NODA, porlodoío do c&ulo de identidode RG.7óÉ}6129-2

e CPF ml.7ó1.319-ó2, nomeio e conslitui seu boslonte píocurodoí o SR. JULIMAR BUENO

GARCIA, odoí do cédulo de idenlidode RG 8957889-2. e C?F O44.675.N-ó1. quem contere

omplos poderes poro repíesentor o BRUNA ANÍUNES NODA E|RELI ME peíon'le os ESFERAS

MUN]CIPAIS, ESIADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS ÓRGÀOS, no qUe se TefeTiT o ,"iCIiAÇÔES, PREGÔES,

TOMADAS DE PREÇOS, com podeÍes poro lomor quolquer decisÕo duronie iodos os tosês do

LiciloçÕo. inclusive opresentoí propoíto e decloroçõo de olendimenio dos requisilos de

hobililoçôo em nome do OUTORGANÍE. ossinor quolqueÍ decloÍoÇôo. foímulor verbolmenle

novos píopos'los cle píeÇos nos êlopos cje ionces. desistf expressomenle do intençõo de

inleípor recurso odminislÍotivo, monifestor-se imediolo e motivodomenle o inlençÕo de inleípoí

Íecurso odministrotivo oo finol do sessÕo. ossino. o Ato do sessôo, pÍestor lodos os

esclorecimentos solicitodos pelo pregoeio, enfim. proticoÍ lodos os demois otos pertinenles oo

cerlome em nome do OUIORGANTE. inclusive ossinoÍ controtos de fornecimentc e demois

compromissos. A PRESENTE PROCURAÇÃO É vÁuoe ArE O.DrA 31/12/?f,?f.

Poí seí verdode. firmo o píesen:e decloroÇôo. poro que se pÍoduzo os

€Íeitos legois.

Curiúvo, 05 de moio de 20 I ó

\'ü,-'*, \.à§-
TABELIONAM DE NOTÂS E OFiCIO DE PROTESIOS

Bruno Anlunes Nodo EkellME

CNPJ: 24293119/0OO1-68 - lÉ 907,l667/í-02

CPF: 081 .761.319-62 - RG 7686429-2
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REPÚBLICA FEDERAÍÍVA OO BRASIL
ESÍAOO DA PARÁÍBA

CARTóRIO ÂZEVÊDO BÂSTOS
FUNOAOO EM í8A8

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTEROIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

')

Av Epitácio Pessoa, 1145 Baríro dos Estâdos 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax 183) 124+5484

http./^.^flw âzevedobasto§. not br
E-marl ca rtono@ azevedo bastos not. br

DECLARAÇÂO DE SERVIçO DE AUÍENNCAÇÃO UGITAL

OBel VálbeÍ Azevedo dê Mríancfâ Cavâlcanti, Oficiâl do Pnmerío RegEko Crvlde Nascimentos e Óbitos e PÍiyativo de C6amentos lnteÍdrçóes e
Íutêlas côm atrburÉo de autenticar e reconhecer frmas da Comârcâ de Joào Pessoa CapitaÍdo Estado da Paratba, em virtude de Ler, etc

DECLARA pâíâ c6 devdos lins de drrerto que o documento em anexo dentrlicado indivrdualíneflte em cada C(íOo de ALneiticaçâo Digital' ou na
reÍenda sequência, foi autentjcados de acordo com as Lêgrslâçóes e normas vçênlesr.

aECLÂRO arnda que. para garantrr tÍansparência e segurânça luridrca de todos os âtos oflundos dos ÍespectNos servçG de Notâs e Rêgskos do
:stado da PâÉíba, a Corrêgedona Geral c,ê Justrça edÍtou o Provrmento CGJPB No 003,2014, determrnando a rnserçào de um código em todos c6
atc notoflêrs e regist.as, assrm câda Selo Drgrtal de Fiscal2aÉo Eírajudrcral contém um ódEo únrco (por exemplo Sêlo Digital: A8C1231,
X1XA e dessa íorma, cada autentrcaÉo processÉda pelâ nossâ SeNenta pode ser cohirmada e veriÍcada tantas vezes quanto for nêcessáno
através do site do Tnbunal de JustrÉ do Estedo da PaÍaiba endeíeço http //corregedoria.tjÉ. jus. br/selo-d'gdal/

A autentrcação digitêldo documento faz prova de que na datê e hora em que elâ foi realizada, a empresa BRUNÁ ANTUNES MODA EIRELI ME
trôha p6se de um doclrnento com ês mesmes caracleríslicas que Íorâm reproduzidas na cópa autenticada, seMo dâ êmpíesa BRIJNA
ANTUNES MODA EIRELI ME a re6ponsâbldade, únrc€ e exclusúa, pela idonedade do documento apresentâdo â este Canório

Esta DECLARAÇÃO foi emtrda em 1An3lm2' 1.4.i4P:U (hora locâll atíavés do slstême de aúenticáçáo dilrtel do Cartóno Azevêdo Bastc, de
âcôrdô @m oAí 10 10o e seus $ 1o eT ú lâP 20W@'1, como tarntÉm, o docurDer-*o eletrônEo aúerÍrcado coÍlteÍÉo o CéÍrficâdo D€naldo
titular do Cartório Azevêdo Bastos @erá ser solicitado diretamente a empresa BRUNA ANÍUNES MOOA EIRELI ME ou ao Cartóno pelo
endereço dê e-meri âutentrcâ@azevedobâstos not ú
Para rnformaÇô€s mais dêtalhâdas deste ato, acessê o s'te llElla-úOgtlAiêZÊ!.CS.qb.asrcsj e rníoÍme o Código de Consulta desta
Dedaíàçáo.

CódaÍp de Consulta dêsta Dêclaíação: '1488225

A consulta dêsta DeclaraÇão estará cÍrsponivelem nGso síe aré l8/qr2021 14:{4:28 (hora locâl).

'Código de Autenticâção Oigital: 698í180320'1441440003-1
'Legisleç&s Vigêntês: Lêr Federál n' I935/94, Lêr Federal no 10 406/2002 Mêdide Provisória n' 2200mú Lei Federal no 13105/2015 Ler
Esladuêl no 8.72112008. Ler Estadual no 10 132013 e Provimento CGJ N'003/2014

,.,,Q referdo é verdâde dou Íé

CTIAVE DIG|TAL

00005b1d734fd94rc572d69fe6bco5b3ca5f4fb30689430'194965d50a358fb1 bofafddacgB03fi38e433Í726ec4134b0091f82f5Otr/095647fe893580d6
0Í58c6b609,46bb4970câb1 9ae5í í7629
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REPÚBLIcÂ FEDERATIVA Do BRÂSIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BÀSTOS
FUNOADO EÍú 1888

PRIHEIRo REGISTRo clvlL oE NAscl ENÍo E ÓBtTos E PRrvaTlvo oE cÀsAtrtENTos, TNTERD|çôES E TUTELAS DA coxÂRca oE
JoÁo PESSoA

Av. Ep[ácjo Pessoa, '1í45 Bairro dos Estados 58030{0 Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 324a-5404 / FaÍ (83) 324+5484

htts,/^^ rfl/-ezevedobastos.not.br
E-meil: cártorio@azevedobâstos.not br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO OE AUTENTICAçÃO OIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrrandâ Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nescimentos e Óbitos e Privâtivo de Càsamentos, {nterdiçôes e
Tutelâs corh âtribuiÉo de aulenticar e rêconhec€r límÉs da Comarcá de Joâo Pessoâ Capital do Estado da Parârba, eln viíude de Lei, etc...

DECLARA pâra os devidos Íins de dire[o que, o doq.]mento em anexo identiÍcãdo ihdrvidualmente em cÃda Wigo de Aulenticaçáo Digdal'ou 
^areíerida sequência, Íor âutenhcados de acordo com es Legislâçóes e norÍnes ügentes3.

^DECLARO 
ernde quâ, pâra garanlir tÍ'ansparênciâ e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos sêMçÀs de Notas e Registros do

Estado da Parâiba, a ConegedoÍia G€ral de Justiçâ editou o Provimento CGJPB No 003/2014, delerminando a insêrçào de um código em todos os
atos holoriais e reg,slrais, assim. cada Selo Dighal de FiscêlizaÉo Exlrajudrdal contém um código único (por exempio: Selo Dlgltal: ÀBC123a$XlX2)
e dessâ foúna, câda auEnücâção processêdà pela nossê SejvenUa pode se, confirmadâ e verlficâdâ tântas vÊzes quanlo íor necessáno at-avés do
site do Íribunal de JustiÇá do Estado da Paraíbâ, endereço httpJ/mrregedoda.ljpb.jus.brseloiigital/

A âutenücaÉo digilâl do documento faz prova de que, na dals e horà em que elâ íoi realizads, s empresa BRUNA ANTUNES ,úOOA EIRELI HE tinhâ
posse de um documento com ãs rnesmes carecteristicas que foràln reproduadas ná c€piâ autênticâde, s€ndo dã empresa BRUNA ANTUNES MOOA
EIRELI HE a responsabrlrdade, única e êxclusrva, pela idoneidade do doc!ínento âpresehtado a este Cartório.

Estâ DECLARAÇÁO Íor emtda em 30l01nO2O 11:.2111{.(hore locál) através do srstema de autentrcãçáo digital do Cartóno AzevàJo Bestos, de
acordo com o Arl 1", 10' e seus §§ 10 e 2" da MP 22OO|2OO1, como também, o documento eletrônico aulenticado contendo o CertiÍcado Digitel do
titula. do Caífro Arevêdo Baí6. poderá ser solicitâdo úiÍe,lêmerte á ernprêsE BRUIIA AXÍUÍIES mOOA EIRELI lrE ou ao Caíório pelo endereço
de e-maij autentjca @azevôdobâstos- not. bÍ

Para informaçóes lnars detâlhadas deste ato, âcesse o site bEosJlauldigital.azevedobastos.not.br e inío.Ine o CódÍgo de Consulla desta Declaraçêo.

Código dê ConBUllâ dê81á Oeclarâção: 1510936

A consulta desta DeclaraÉo estâÉ disponÍvêl em nosso she até 30/(Xí102í ía:22:22 {hor. locâl).

'Código dc Auteotlcaçào Dígirál: 698't 30042014Í 6150738-1

'Lêgislaçôes Vigêntes: Lei FedeÍâl n'8935/94 Lei Federal n' 10 406i2002, Medida Provisóíra 
^o 

220[12001. Lêi FedeÍal no 13.105/2015, Lei
Estâduel no E.721l200E, Lei Estadual n. 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/20'14.

O reÍendo é verdâde. dou fé-

CHAVE OIGIÍAL

05b1d734fd9.1f05712d69Íe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285c953bcdc99cãdb50c931db93be2397544b0091f8ã50fi095617fe893580d6
081 46b27546c85Ícâí1 63dÍ8c31 â2dbd2
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ANEXO VI
DECIáRAçÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial No 8/2020 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa BRUNAANTUNES NODA EIRELI ME, CNPJ 24.293.119/0001-68, esta
enquadrada na câtegoria (Microempresa), bem como náo está incluída nas hipoteses do §4o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de 2006.

Curiúvo. 2l de moio de 2020.
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ERt]IiA hICDA
Bruna Antunes Noda Erreli l\rE

CNPJ 24293'1 1 9i 000 1 -68 - rE 9071667 4-O2

L

i------

BRUNA ES NODA EIRETI 
'IAECNPJ: 24 .119/0001-68 - lE: 907 L667 4-02

CPF: 081.761.319 -62 RG:.7 .686.429-2

JUUMAR BUENO GARCIA

CPF : 044.67 5.209-61 RG: 8.957.889-2

PROCURADOR

TABIANE MARTINS MACHADO

CONTADORA

CRC-PR: 066589/O

Fabian€ MaIi§ Madtado

CRC+P.: 066589/0

llut l lorirrrl, I,,,rraz. :lr)-(.rntro -(luriúrr- I'll -(.IiP gÍ280-{Í,{r
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+ Govemo do Eslado do Paraná
Secretana da Micro e Pequena Empresa
J!ntê Comerciâldo Estado do Pal'êna

Engreso>>Focil *

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Emprí:sas Mercantis. SINREM

s abauo @slam cos doomellôs ârquNad6
ar e sáo lqenles na dãlâ dâ sr3

om. EmpEs.Ílrl: BÊl,J ttA Ar{TUNES NOO EIREII-llE

N.tur.z. Jurídir: ErpÍesã lrcivrd!ãloe Re$onsabí:iáde L'miâdà ine Nàurzã arp,esaraI

NTos PERFÉruco§, oE

Prolocolo' PRC2a00a6' 505

NIRE (S.d.)
11600,{27785

' CNPJ
24.293.11910001-68

i Arq uiYâín.nto do Âto
Conslitutivo

' ozto3no16

lnício d. Âtlvldâd.
2attg2l2016

\od.Írso compl.to
Jã FLoRINDo ToMÁ2, N'30, CENÍRO - Cuíúva/PR . CEP 8zl2EG000

OhjGro
COMERCIO VAREJISTA ÉSPECIAIIZÁDO DE ELETRODOíVEST'COS E EOUIPAÀIENTOS EE ÀJOIO E ViOEO, PEÇÀS E ÁCESSORIOS PARÂVEICI.]LOS
ÀuroMoroRES NovAs E usADAs, MTNtMERCADoS, MERCÉÁRtÂs E ARlrÂzÉNS, DocES, BALAS, BoMBoNS BEB|DAS, pRoDUTos ALTMENÍclos,
TINTAS E MATERIÀIS PÂRA PINTURÂ, MATERTÂL ELÉTRICO, FERRAGÉM E FERRÀMENTAS. MÂTERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPÀMENTOS E
SUPRTMENÍOS DE INFORMATICA, EOUiPATT.IENTOS DE TÉLEFONTA É COMUNTCÂÇÃO, ÀrOVEtS, ARTTGOS DE COLCHOARTÂ, ARTTGOS DE
.UMINAçÁo,ARTIGoS O€ ÂRMARINHoS, ÂRTIGoS DE cÁMÂ, MESA E BÂNHo INSIRUMENToS MUsICâIs E ACEssoRIoS, PEÇAS E ACESSoRIoS PTRA

APARELHoS ELETRoELETRÔNICoS DE USo ooMESTIco. ARTIGoS DE IÀPEÇÀRIA, coRfINA E PERSIANAS, ARTIGoS DE USo DoMÊsTICos LIVRoS
AR'rcos DE pApELARTA. BRrNeuEoos f ARTtGos RfcRfATrvo. ARÍrGos ESpoRTrvos, BrctcLETÂs E TRrcrclos r prÇns e lctssónrôi enrtcos
3E CÂÇA P€SCA E CÂMÊNC COSÀ,IÉÍiCOS. PROOUTOS DÊ PERFT MARTA E OÉ HtGtEHÉ PESSOAL. 

^RTTGOS 
UÉüCOS E ORTOPEOICOS, VEGTU^RIO E

AcEssÓRIoS. SUVENIRES BIJUTERIA E ARTESÂNAToS,PRoDUTos SANEANTES DoMISSANITÁR]oS, EoUIPAMENToS PARA ESCRITÓRIo, ARÍIGoS
FoToGRÁFIco E PÀRA FILMÂGEM, FACÇÃo DÊ PEÇes oo VESTUÂRIo. FABRICÂÇÀo DE EoUIPA ENToS DE INFoRMAÍICÀ INSTALAÇÃo ELÉTRICA,
COMERCIO ÂÍACÂDISTA DE INSÍRUMENTOS E MÀTERIAIS PARÂ USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALÂR E DE LABORÂTORIO, PROTESES E ÂRTIGOS DE
oRToPEoIÀ, PRooUToS oDoNToLoGIcoS, PRooUToS DE LIMPEZA E coNSERVÀÇÂo DoMICILIAR. EoUIPÀMENTos E ÀRTIGos DE USo PESSoAL E

] DoMESTIco, MAoUINAS E EoUIPAMENÍoS PÂFÂ USo oDoNTo MEDIco HoSPITÂLAR PEÇÀS E PARTES. RECÂRDA DE CARTUCHoS PARA
: EOUIPÂMENTOS DE INFORMÂT|CA. DESÊNVOLVIMENTO DE PROGRAÀ{AS DE CoMPUÍADOR SOB ENCOMENOA, SUPoRTE TECNICO, MANUTENÇÁO E

SERVIÇoS EM TECNoLoGIA DA INFoRMÀÇÂo, ATIVIoADES DE PRoDUÇÀo DE FOÍOGRÂFIÂS, ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPÀMENTOS PARÂ
] EscRIÍÓRIo. ALUGUEL DE MAQUINAS € EoUIPÁMENToS coMERcIAIS E INOUSTRIAIS SEM oPERÂOoR FoÍocoPIAS, TREINAMENToS EM

INFoRMAÍICA REP^FAÇAo E MANUTENçÃo DE C T,PUTADoRES E DE EQIJIPAH€
ÉourpAMENÍos ELETRoELETRôNlcos DE uso pÉssoÀL E DoMÉstcos.

câpitâl
RS EB 000 0O (otenta e (lto mrl rears)
Crpitll lnt.grtll2.do
RÍ 0.00 (ze.o re-ars)

Admlnl3F.dd
s 02,024016

Tos o€ coÀiuNrcaÇÁo, o€

Piâro dG DurÀçÀo

Íérmlno do Xândâto

Ténnlrlo do Uandâto

\,t"u'
dRUNA ÂNTUNES NODÂ

CPF
0a1.751.31962

D.dor do ÀdministradoÍ

1 BRUNA ANTUNES NooA
CPF
0E1.76í.31$'62

kíclo d,o llandâto
D2n2j2015

Úhimo Ârquiv.mênto
Dala
02/03/2016

ftiúnêro
20160790549 3'15 I 315 - ENQUADMiIENTO DE

MICROEMPRESA

SltuáÉo

St.luB
SEM STATUS

Es1â cenidáo Íoi emnidâ atnormticsmente êm 10/01/2020, às ,0 01r50 (hoftídô de BÍasíia).
Sê mpressa, verifcar sUa âuüenlrddade no ht$r:/lwww.rmpíÉd.cil.pr.9ov.bt com o codigo J3AGF H

lmilffirIffillilil i$r*-K-

ME (Micro€mpíesá)

PRC2000861 505

LEANDRO MARCOS R,AYSEL BISCAIÀ
sd6rrino G@

Êaat toot ml ltl 9/l'l

s& Ôgrd d. ÊEdééo Tbo irúrÉ c 
^Jo6273r-sJxc,Vdd Íd óoAD Ria56

C'EEÜE 6 d..ró ao ô m r$.rh.lodEn ltlÊl.à.
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REPUBLICA FEDERÂTIVA OO BRASIL
ESTAOO DA PÂRÁíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM 1EA8

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INÍEROIçÔES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOÃO PESSOÂ

1d734íd941057r2d69Íe6bco5b5656b23bf6f450dc526916dc5â l ccêadda38b06c4813bbgmdg967639í1ec61e4m091Í92f50ffi09564
d60ôeb62d55í 2e1 &81 2c4ca'1 77855b805e
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Av Epftácio Pessoâ. 1145 Eeirro dos Êstados 5803G00, João Pessoa PB
Tel. (83) 324+&104 / Fax. \43) 3244-54E4

httpJ,\úr /va2evedobastG not.br
E-marl câ rtorio@ azevedobastos not br

'CódEo de Autên6cação Orgital: 698110012010194'1054&1
,Legislaçôês Vigeote3: Ler Fêderel n' I935/94, Lei Federal no 10 4062002. Medida ProvÍsóna 1' 22(nmú Lel Fedeíal no 13105/2015 Lêí
Estaduai no I72í12008 Ler Estadual no 10 132013 e PÍovrmênto CGJ N'003/2014

,,.,O Íeferdo é verdade, dou fé

CHAVE DIGITÂL

DECLARAÇÃo oE sERvrço DE AUÍENncAÇÃo DtctrAL

O Bel Válber Azsr'êdo de Mrranda Cavalcanti, Oficial do Pnmerro Reg6tÍo CrúL de Nascimentc e Óbtos e PriváÍyo de C6amentos, lnterdições e
Íutelas com atribuiÉo de áutenticar e reconhecer firmas da Comarcâ de João Pessoa Captaldo Estado dâ PârâÍba, em vrtude de Lei. etc

DECLARA para 6 devdos Ílns de dire(o que, o documento em anexo dentrllcãdo rndrvrdualmerte em câda Código de Autentbaçáo Dgtal1 oo na
reíerida sequência foi autentcad06 de acordo com as LegLslaÇóes e normas v€ente§

-ECLARO 
arnOa que, paÍa garantrr transparência e sêgurânÇá lurídrca de todos os atos onundos dos respeclivG servtços cle Notas e Regtstros do

éstado da Paraiba, a Coíegedoriâ Geral de Justrça ed(ou o Provimento CGJPB No 003f2014, determinando a inserção de um ódigo em todos c6
at6 notoÍrars e reglstrals, assrm, cadâ Selo Dq[al de FrscalEaÉo Extrajudrcral contêm um ódrgo únlco (por exempio Sero Drgrlarj AAS2U6
XrXa e dessâ íorma cada autenticaÉo processâda pela nossa Sêrventra pode seÍ confirmada e venficada tantas vezes quanto lor nêcessário
através do súe do Tnbi-rnel de Justça do Estêdo de Paraiba, endereço http //corregedoíra tlpb lrrs.b,Ílselo-drgtay

A autentrcaÇão digital do documento Íaz prova de que. nê data e horâ em que elâ íor realEada, a empresa BRUNA ANTUNES MODA EIRELI ME
trnha po§se de um documento com as mesm6 caracterÍsticas que Íoram reproduzrdâs na ópê âüenticâdâ, seMo da emprese ERUNA
ANTUNES MOOA EIRELI ME a r6ponsâbrlrdadê únrce e exclusúa pela donêrdade do documento apresentado a €€te Cartório.

Esta DECLÂRAÇÀO Íor emrhdâ em 1O/Or/2O2O í0:56:47 (hora locál) através do sistema de autenticâção drgital do Carlóíio Azevêdo Bastc§, de
acor.do com o AÉ. 1o. 10"esêus$ 1'e7 da MP 20U2@1 corno tárnbém, o docufi€Dlo êlêÍrônico aúenlrcádo corúerdo o CêrtiÍrcádo DigitáJ cro

titular do Cadóío Azevêdo Bêstos. poderá sêr soliciledo drretamente a empíesa BRUNA ANTUNES MODA EIRELI ME ou âo Cartóno pelo
endereço de e-maíl autentrca@azevêdobastos.not.br

Para rníormaÇôes mars detalhadas deste ato, ac€sse o site [_ttÉ/êUEL]grtal azevedobastc6 rot bÍ e rníorme o Cédtqo de Consullê desta
Dedaração

Código de Consulta destâ OechÂçÁo: 1431222

A consulta desta oedareçáo estarâ drsponÍvel em ncso sÍte atê í0/01nO21 10'.24'.4 (hora lúall

8,,--
rg$t azevedhttp6 //aúd obastos not ú/homey'compíovente/6981'100120101941 0548 111
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Ai{EXO V
DECI-ARAçÃo oE PLENO ATENDIMENTO AOS REOUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No 8/2020 - SRP

Prczados Senâores.'

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME, inscrito no CNPJ no 24.293.1191OOOí-68, por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr (a) JULIMAR BUENO GARCIA, portador da RG no

8.957.889-2 e do CPF no 044.675.209-61, declara que " Atende Plenamenle" aos requisitos de
Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de
julho de 2002.

Curiúvo. 2l de moio de 2020

Bru
CNP

CPF:

no An s Nodo EirellME
):24 .11 /0001 -68 - tE 90716674-02

61.319-62 - RG:7 .686.429-2

JULIMAR BUENO GARCIA

CPF. U+.675.209-6'l - RG: 8.957.889-2

PROCURADOR

Ituu l lorindo l,)nrar. illr - {,'rrr', ( .'riri\, - l'll - rll"l' Íll:18(r.íxxl

í l:i). l:l-,r:l:ll - ( l:l);t51.; l:"íri

§i\ ç

v



--út

x
I

-.- :r.iF,,ji+ _=E -i * -àa--r;'-+a.r. 
=

ücnraEri
i..c t,àl
-rI
ôÊ(,l3
:98qt

io:
§TÊ

§F

tI

ssi*rr re rai

Éts
@D

í'il' l l : l.,li., ,llsvurr or! ltírt, v3tt
ai

h6

/

il !l

l: :51--iE



J H Gonçalves Comércio de Alimentos Ltda. - EPP.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl01 - Pq. lndustrial

CN PJ : 27.351 . 505/0001 -57 / I nscrição: 907.46046-06
Maringá - Paraná I CÉP: 87065-210

Fone: (44) 3266-1022 I Fax: (44) 3266-6í 11

E-mail: atacadolicita@hotmail.com

DECLÀRÂÇÃO CONTpROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Eletrônico no. 008/2020§PR-PMNSB

Prezados Senhores:

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei
Complementar no 1 23, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa J H

Gonçalves Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ
27.351.505/0001-57, esta enquadrada na categoria Empresa de Pequeno Porte,
bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ma â-Pr., 22 de Maio de 20í 9.

JH Go
Marce
RG: I

CRC/Pr.
CPF:0í
Contad

2541O-O.
egxís

Ati ntos Ltda. - EPP. Christian ndro Edu o
o

.í 45.929 SP.PR
CPF: 035.560.64960
Procurador

.62

\ry*
1



J H Gonçalves Comércio de Alimentos Ltda. - EPP.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl 01-Pq. lndustrial

CN PJ : 27. 351 . 505/0001 -57 / I nscrição: 907.46046-06
Maringá - Paraná / CEP: 87065-210

Fone: (44) 3266-1022lFax: (44) 3266-6111
E-mail: atacadolicita@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial no. 008/2020§PR-PMNSB

Prezados Senhores:

A empresa JH Gonçalves Gomércio de Alimentos
Ltda. - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob no.27.351.í)5/000í-57, por
intermédio de seu Representante Legal a Sra. Jaqueline Helena Magalhães
Gonçalves Silva, portadora do RG 9.800.904-3/SSP-PR., e o CPF sob no.

071 .302.009-10. declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de
julho de 2002.

Por ser verdade, firmamos o presente,

Maringá-Pr., 22 d aio d 2020

JHGon lo Alimentos Ltda. - EPP.

Í

Marcel
RG:8 6-0/ P.PR

o

CPF: .560.649
Procurador

,.-)

T



JH GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI -ME
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, n' 259 Sl01-Pq. Industrial

CNPJ: 27 .351.5051000 1-57 / Inscrição : 907 .46046-06
Maringá - Paraná / CEP: 87065-210

Fone: (44) 3266-7700 / Fax: (44) 3266-3570
E-mail: Atacad ti m

PROCURACÃO

Por este instrumento particular de Procuração a Empresa
JH Gonçalves Silva Alimentos Eireli - ME,, com sede na Rua Pioneiro Paschoal
Lorenceti, no 259 Sala 01 - Parque lndustrial, na Cidade de Maringá-Estado do
Paraná., inscrita no,.CNPJ/.MF sob no 27.351.505/000í-57, e lnscriçáo Estadual
sob no 907.4604d:.06, neste àto rgpresentado por seu Proprietária SÉa. Jaqueline
Helena Gànçatves Sitüb gortad.or Carteira ldentidade RG no 9.800.904-3/SSP-
R.,e C s o (111,302.009-1 0, nomeia e constitui seu bastante procurador

brtador da cédula ldentidade RG no 8.145.929-0/SSP-
R., e CP SQ no 560.649-6q, a quem confere amplos poderes para

Representãr a êrnpresa JH Gonçalves Silva Alimentos Eireli - ME, em
licitaçóes, Pregões Presenóiàis- e eletrônicos, perante Autarquias e lnstituiçôes
Públicas, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as Íases da
Licitaçáo, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, Íormular
verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir
expressameDte da intençáo de interpor recurso administrativo, manifestar imediata
e motivadementê a intençáo de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
interpor recursos administrativo, assinar declaraçóes e Ata da sessão, prestar

os.os esclaiecimentos solicitados pela Pregoeira, eníim praticar todos os

de ais atos pertinentes ao certame êm nome da Outorgante, inclusive assinar
Co tiatos de Fornecimento e demais compromissos

n rocura ão é válida até o dia 31l,|212020.

Por ser a expressão da Verdade, firmo a Presente,

P

o

P

o

á

o
d-
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z
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Maringá-Pr., 02 de outubro de 2018 !' t/- - r: l-:: L '/ ..\'-..'
/ f)' i'

q

É
ú

,

l,§ B

iâ§fr

\
o çalves Silva A e sEi

ueline Helena Gonçalves Silva

.ç a-
J
J
RG: 9.800.904-3/SSP-PR
CPF: 071.302.009-10
Proprietaria

I
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- ME.

o

de Souza,f f/
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Governo do Estado do Paraná
Secrelaria da Micro ê Pequêna Empresa
Junia Comêrcial do Estâdo do Paraná

Oados do AdmlnlstÍãdoí

JAQUELINE HELENÂ GONCALVES SILVÂ
CPF
07í.o2.@$r0

ffr[1tH]ffiilil

E rrls,»Í{rí g!,

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas ilercantis - SINREM

CeniÍemos quê as rnfomações abaro dos ckrcutremos arquryados
õés!. JunE Corerciâl ê

TéltÍno do mandalo

Esle cortrdão foi emilÍdâ aulomallcámonto om 03/0í2020, às 10:4047 (horáno de Brâsilta).
Se impressa, veriíicâr sua aulenticida.rê no ht$[:ríwúw..DpÍoràÍaçfl.pÍ€ov.br c-om o código XSUB9S9L

PRC2002126175

LEANORO MÂRCOS RAYSEL BISCAIA
SêcrêláÍio G€lal

Nom EmpE$rial: JH GOIiCALVE§ COIERCTO OE AU ÊllÍOS LTDA

N.tuG4 Juídk.. Soc€daó. Emorê!ánô tjm'iâda

PEt@!ao: PRC2002128175

Oata do Ato Conrütutivo
2110312017

lnlcio do Atividadc
2010/,12017

llRE (s6do)
41209009504

CNPJ
27.351.505/0001-57

Ender.ço Complêto
Rua PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, N" 259, SALA 01, PÂROUE INDUSTRIÀL - MaÍingrí/PR. CEP 8706$210

Oblôto social
coMÉRcIo ATACADISTA DE PRoOUToS ALIMENTÍcIos sEM MANIPULÂÇÂo coMÉRcIo ATACADISTA DE MERcAooRIÂs, SEM
PREDOMINANCIA DE PROOUTOS ALIMENTICIOS OU OE INSUMOS AGROPECUÁRIOS COMÉRCIO AÍACAOISTA OE EMBALÂGENS
coMÉRcIo VAREJISTA DE PRooUTos ALIMENTÍcIoS PRoNToS E INDUSTRIALIzADoS coMÉRcIo VAREJISTA oE PRoDUToS DE HIGIENE
Ê LIMPEZA, SANEANTES E ooMISSANIÍAR|os coMÉRcIo VAREJISIA DE ooCES, BALAS E BoMBoNS COMÉRCIO VAREJISÍA DE
EMBALAGENS, ARTIGoS DE papELAR|A E MATERTAL DE ESCRTTóRro sERVtÇos coMBrNADos oE ÓRIo E APoIo ADMINISTRATIVoES R

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÀO, EXCETO HOLDINGS

^JPorte)

Porl6
P (Empresa de Pequo

Prázo dê Dur'âÉo
lndeteminado

Capital Social
R$ 95.000,00 (novenla e crnco mil rêâis)
Capilal lntagrâll2edo
R$ 95.0OO,0O (noventa o cjnco mil rears)

Dâdos do Sócio
Nom€
ANA MARIA MAGALHAES
GONCALVES DA SILVA
l{ome
JAQUELINE HELENA
GONCALVES SILVA

Témlno do mândâlo

TéÍmino do mandâloPlrtlclDâÉo no capltll
RS 85.500,00 ''

PaÉiclpação no c.pltal
RS 9.500,00

CPF/CNPJ
527 .227 _619-53

CPF/CI{PJ
071.302.009-t0

Espóclê de sóclo
Socio

EEiéclê dê 3ócio
Sóàio -

Admlnl3lrador
N

Admlnl6lrâdor
S

Situâçáo

Statu!
SEM STÂTUS

AldaYtntoa
3O7J 307 . REENQU'ORAMENÍO OE
MICROEMPRESA COUO€MPRESA OE

Úrumo AÍqulvemento
Oâtâ
10103DO20

l{úmê.o
202012656/8 :

PEQUENO PORTE

,/^)

ry*

1de1
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gecÍolofu da Micro s Psquqla Emprse
SEEÍ arlE d. RlchíÉlts!çôo G ErrplnGaçlo
Ocp.Íramenb do Reebüe úIle[B,eíal. túigÍEçáo
Ju a Come.çld õo E!Íâ.lo do Prn râ - JUCEPAR

PáCna 1/1

DECLARAçÁO DE REENQUAORAXENTo DE M|CROEIíPRESA coHo
EMPRE8A DE PEOI'ENO FORTE

llmo. Sr. PÍssidenlê da Junla Comeícial do Eslaclo (h Parânâ - JT CEPAR

A Sociodâde JH GONCALVES COITERCIO DE ALIMENTOS LfDÀ com
contrâto rocl.Í rcglrtr.do na Junta Comerclal sm Zíl03r2Oí 7, lrllRE:
4Í20S009504, CNPJ: 27.35í.5051000í -57, 6bbelêcldo(a) na RUA
PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI. 259 SALA 01. PAROUE INOUSTRIAL,
MaÍingá - PR, CEP: 67065-210, ÍE$.rer a Vossa SeÍúloÍb o arquivanenlo do
prÉ8€nle inslÍuÍnento e dedara, 6ob õ pênâ6 dâ Lôi, quc aê rêcnquâdÍâ ds
cÁúÉção de MICROEiTIPRESA P/ARÂ EMPRESÂ OE PEOUENO FORTE, rm
lêímot da Lêl CoírplâÍnêntar no 123. dê 141122006.

Códrgo do ato: 307
OescÍição do Ato: REENOUADMMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEOUENO PORTE

MsÍingá . PR,

rLvA

t.
J

Só'do

Eu ,;'.,|l:..',íÚrr F... dêrü EGr,é ta, tt'....

SócbrÂdítírtsülid

CBiÍIFICO O REGISTnO EI 10/O1/2020 13i11 soB x' 202012656ra
pRoTocor,o: 2012655{a DE 10/01/2O20. CóDrcO DE VEnrFrCÀçÍO,
1200!110810, N!ÀB: 4120t00950t.
,Di GONCÀLVES CO|aBRCTO DE ÀLIXE|q!OA rrrDÀ__u_-_lr'-l

lÁr'íÀ corirlc rÀ I

I oo i^Mr{ I

LEÀlrDf,O !(ÀtCO6 tÀ!6EL alscÀtÀ
sBcRarÁiro-oaEÀL

coRr?tBÀ, 10/03/2020
w..Ep!..âfrcil.pr. gov.b!

À và1idÀd. d.!t. docú.oto, .ê iq,Í...o, f!c. .ulciro à coq)tov.çâo dê.uà Àütênticid.dê úô! iê.pêctlvo! pôltii!
InfoB.ldo B.u. !..p.cEivo! cóiugo8 dê vêlific.ção

/

a ,-\
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J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI

cNpJ/MF 27 .3 s 1 .5 05 t 000 I -5 7 - NIRE 4 1 .6.00 5 464 6-6

5'- Quinta Alteração de Ato Constitutivo - Transformação de Empresa Individual de

Resporsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada - Página I de 9

JAQUELINE IIELENA GONÇALVES SILVA, brasileira, nascida em 05 de Março de

1988, natural da cidade de Maringrir'PR, divorciada, ernpresária, pottodoru da CURG

9.800.904-3/SSP-PR, expedida em 0210412001, e inscrita no CPF/MF 071.302.009'10,

residente e domiciliada na cidade de MaringíPR, a Rua Joaquim Nabuco - N" 89 -
ApaÍtamento 127 - Zona 0l - CEP 87013-217 , na condição de titulü da empresa que

gira sob o nome empresarial de J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI,

com sede e foro nests cidade de MaringíPR, a Rua Pioneiro Paschoal Lorenêeti - N' 259

- Sala 0l - Parque lndustrial - CEP 87065-140, devidamente inscrita rb CNPJ^4F

27.351 .505/0001-57, com seu Contrato Social arquivado na JUCEPAR sob o NIRE

41.6.0054646-6, por despacho em sessão de 2ll03l20l'1, ora transforna seu registro de

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli - em Sociedade Empresaria

Limitada, uma vez que admite, por esle ato, a sócia ANA MARIA MAGALHÃES

GONÇÀLVES DA SILVA, brasileira, nascida crn 04 de Fevereiro de 1965, nalural da

cidade de Guairaçráy'PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária,

portadora da CVRG 4.079.957-5/SSP-PR, e inscrita no CPF/MF 527.227.679-53,

residente e donriciliado na cidadc de MaringíPR, a Rua Joaqúm Nabuco - No 89 -
Apanamento 127 - Zona 0l - CEP 87013-277, passando a constituir o tipo jurídico

Sociedade Empresária Limitada, a qual regerr! doravante, pelo presente Contrato

Social, de acordo conr as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rransformada esta Empresa Individual de Responsabilidade

Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria Ltda., passando do nome empresarial J H

GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI paTa JH GONÇALVES COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA, neste ato rcprcscntada por sua representante legal JAQUELfNE

HELENA GONÇALVES SILVA, acima qualificada, com sub-mgação de todos os direitos e

obrigações pertinentes.

CEBIIEICo o REGISTRo ú 26/03/20).9 13:57 SoB N. {1209009504
pRotocoúo: 191a90059 DE 25/03/2019. CóDrcO DE VERTFTCÀçÃÔ:
1190135559?. NIRE: {120900950{.
JR GONC'ÀI,VES COüERCIO DE ÀlIIIElxrlS I.tDÀ

Jt .&^ @ frcuI
OO P^t^r.lÀ la"ÀNDRO ltâRCOS A,ÀYSlt BrSCÀ!À

s8(nltÁaro-c!aÀ!
c9RrrrBÀ,26l03/2019

tw.êry!€.âfâcl1.pr. gov.br

i
À

À validâ.L d.!!. doc@nto, sê i-p!.!!o, frcâ lul.ito à corylowrçao d. .ua aut.nticidâ.L nô! rêlpêcti.voâ portàI!
Infoú!.ndo !cu! Eêlp€ctivo! código! d. v.Eificàçáo
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J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/MF 27.351.505/0001-57 - NIRE 41.6.0054646-6 

:

5'- Quinta Alteração de Ato Constitutivo - Transformação de Empresa lndividual de

Responsabitidade Limitada EIRELI en: Sociedade Empresaria Lirnitada - Página 2 ôe 9

CLAUSULA SEGUNDA - O acervo desta empresa, no va.lor de [i]$ 95.000,00 (Noventa e

Cinco Mil Reais), divididos em 95.000 (Noventa e Cinco Mil) quotas de capitaL com vâlor

unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, passa a constituir o capital social dir Sociedade

Empresaria Limitada mencionado na clausula anterior.

CLAUSULÀ TERCEIRA - A sócia JAQUELINE HELENA GONÇALVES SJLVA vende,

cede e transfere, onerosamenle, à sócia ingressante ANA MÂRIA MAGALHÃES

GONÇALVES DA SILVA, a quanlia de 9.500 (Nove rnil e quinhentas) quotas de capital, pelo

valor nominal total de R$ 9.500 (Nove nril e quinhentos reais).

Parágrafo Único - A sócia cedente JAQUELINE HELENA GONÇALVES SILVÁ dá

à sócia ingressante ÂNA MÂRIA MAGALHÃES GONÇALVES DA SILVA, plena,

geral, raza e irrevogável quitação da cessão de quotas ora efetuadas.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social, no valor de R$ 95.OOO,0O (Noventa e cinco mil

reais), inteiramente subscritos e integra.lizados em nroeda corrente do país, divididos em 95.000

(Noventa e cinco mil) quolas de capital. de valor unirário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, a

paíir da presente alteração ficará assim distribuido entre os sócios:

Jrqueline Helena Gonçelves Silva

Ana Maria Magalhões Gonçalves da Silva

Total

o/o Cap.

90,00%

10,00%

Quotas

8s.500

9.500

ValorlR$

85.500,00

9.500,00

95.000,00

Perágrefo Unico - A responsúilidade de cada sócia é restritâ ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CERTIIICo o RECISTRO ú 26/03/20L9 13:57 SOA N! 4120900950a
pRorocot o r 191490059 DE 25/O3/2OL9. CóDICO DE VEATETCTç.ÁO:
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100,00% 95.000
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CLÁUSULA QUINTA - As quotas de Capital da sociedade são indivisÍveis, e não poderão ser

alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o exprcsso conseptimento de

todos os sócios, cabendo de igualdade de condições e preços, o direito de preferência aos sócios

que queiram adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as quotas que possuir.

CLÁUSULA SEXTA - A administraçào da continua a scr exercida pela sócia J4QUELINE

HELENA CONÇÀLVES SILVA, individualmente, com todos os poderes e atribuições de

administrador, ficando desde já autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atiüdades estraúas ao objeto social ou assumindo obrigações em favor pessoal, tendo enfi.m

todo o poder necessário à direção dos negócios sociais; inclusive de representar;a sociedade

judicialnrente, de constiluir procuradores em norne da sociedade e de praticar todos e quaisquer

atos necessários à consecução dos objetivos sociais ou à defesa dos interesses e direitos da

Sociedade, inclusive para adquirir e,/ou alienar bens móveis e imóveis, sendo desnecessária a

aquiescência dos quotistas.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administradora declara. sob as penas da Lei, que não está impedida

de exercer a administração da sociedade, por I.ei especial, ou em viíude de condenação

çriminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subornq, concussão,

peeulato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrência. contra as relaçôcs de consunro, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Continua investida na ttngão de administrador da sociedade a sócia

JAQUELINE HELENA GONÇALVES SILVA, a qual. desde já, fica dispensala de prestar

cauçào à sociedade. Por seus seniços que serão prestados em favor da sociedade receberá, a

tíalo de Pro Labore, uma remuneração a ser estabclecida.

cERIIFIco o REGISTRO É1 26l03l2OL9 13:57 SoB N. {1209009504
pacEocoro: 191a90059 D! 23lO3l2OL9. CóDrGO DE VESrrrCÀçiO:
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CLÁUSULA NONA - Diante das alteraçôes havidas, e em corsonância com o que detemrina o

AÍ. 2.031 da Lei 1O.406/2O02, as sócias resolvem ATUALIZAR e CONSOLIDÂR o Conhato

Social Primitivo e posteriores alterações, conforme as cláusulas e condições a seguir:

JH GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDÂ

cNPJ/lvÍF 27 .3 5 1. 50 5 / 000t -57

Consolidação de Contrato Social

JAQUELINE HELENA CONÇALVES §ILVA, brasileira, nascida em 05 ile Março de

1988, natural da cidade de MaringíPR, divorciada, empresáLria, poÍadora da CI/RG

9.800.904-3/SSP-PR, expedida em 02104/2003, e inscrita no CPFMF 071.302.009-10,

residente e domiciliada na cidade de Maringrár?& a Rua Joaquim Nabuco - N' 89 -
Apaíamento 127 - Zona 01 - CEP 8'1013-277 e ANA MÂRJA M4GALHÃES

GONÇALVES DA SILVA, brasileira. nascida em 04 de Fevereiro de l9ó5, natuml da

cidade de Guairaçrá/PR, casada sob o regimc de comunhão parcial de bens, empresária,

portadora da CI/RC 4.079.957-5/SSP-PR e inscrita no CPF/MF 527 .227.679-53, residenÍe

e domiciliada na cidade de Maringrír'PR, a Rua Joaquim Nabuco - No 89 - Apartamento

12'1 - Zona 0l - CEP 87013-277, únicas sócias da empresa que grra sob a Cenominação

empresarial de JII GONÇALYES CoMÉRCIo DE ALIMENToS LTDA], com sede e

foro nesta cidade de Maringá/PR, a Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti - N" 259 - Sala 01 -
Parque Industrial - CEP 87065-140. devidamente inscrita no CNPJ[\,ÍF 27.351.505/0001-

57, promovenr a consolidaçtro contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Sob o nome empresarial de JH GoNÇALyES CoMÉRCIo DE

ALIMENTOS LTDA está constituída uma Sociedade Empresá,r-ia Limitada, que é regida pelo

presente contrâto e pela legislação aplicável à espécie.

)

cEE.IIFIco o REGISTRO Aa 26103/2OL9 13:57 SOB N. {1209009504
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CLÁUSULA SEGTJNDA - A Sociedade Iem sua sede e foro à RUA PIONEIRO iescnoeu
LORENCETI - N'2s9 - SALA 0r - PARQUE TNDUSTRTAL - CEP 87065-140 -
MUNICÍPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ.

CLÁUS[ILA TERCEIRA - Está capacitada a sociedade a estabelecer filiais ou qucursais em

qualquer ponto do terrirório nacional, desde que obedecidas às disposições legais e fertinentes à

matéria.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado as

suas aüvidades a partir de 20 DE ABRJL DE 2017.

CLÁUSULA QUINTA - A Sociedade tem por objeto social a exploração comerciàl dos ramos

cE8.ÍIEtco O RECI9TRo a4 26/03/20]-9 13:57 soB Nr 4120900950a
piotocoro, 191a90059 DE 25t03/2oL9- cóDr@ DE vEErrcÀção:
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CNAE DESCRIÇÃO DA ATIYIDADE

4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ÀLIMENÍCIOS SEM

MANIPULAÇÃO

4693-t /00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS. SEM PREDOMINANCIA

DE PRODUTOS ALÍMENTiCIOS OL] DE TNSUMOS AGROPECUÁRIOS

4686-9t02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

4729-6t99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRON

INDUSTRIALIZADOS

TOS E

4789-010s COMERCIO VAREJIS'TA DE PRODTJTOS DE I]IGIENE E LIMPEZA,

SAN EANTES E DOMISSANITÁRIOS

4721-t/04 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS E BOMBONS

B*
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CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é exercida pela socia JAQUELINE

HELENA CONÇALVES SILVA, individualmente. corn todos os poderes e atribuições de

administrador, ficando desde já autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanlo, em

atividades eslranhas ao objeto social ou assumindo obrigações em favor pessoa.l, tendo enfim

todo o poder necessário à direção dos negócios sociais; inclusive de representar a sociedade

judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer

atos necessários à consecução dos objetivos sociais ou à defesa dos interesses e direitos da

Sociedade, inclusive para adquirir e/ou alienar bens móveis e imóveis, sendo despecessária a

aquiescência dos quotistas.

Parágrafo Único - Está investida na funçào de administrador da sociedade a sócia

JAQUELINE HELENA GONÇALVES SILVA, a qual está dispensada de prestar

caução à sociedade. Por seus serviços que serâo prestados em favor da sociedade recebeÉ,

a titulo de Pro Labore, uma remuneração a ser cstabelecida em comum acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Nos quatro meses seguinles ao término do exercício social, as sócias

deliberarão sobre âs conlas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA - Por decisão unânime e consensual das sócias, estão di

elaboração de atas das reuniões rcalizadas pelas sócias.

CERIIPICO O REGISIRo zH 26t03/20L9 13:57 SOA Nr 1120900950{
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CLÁUSULA NONA - A administradora declara, sob as penas da Lei, que não estri jimpedida de

exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em viíude de condenagão criminal,

ou por se encontraf sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que têmporaÍiamente, o ac€sso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacíonal, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, lé pública. ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCfMA - O capital social, no valor de R$ 95.000,00 (Noventa]e cinco mil

reais), inteiramente subscritos e integralizados em moeda conente do país, está lividido em

95.000 (Noventa e cinco mil) quotas de capital, de valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada

uma e distribuído entre os sócios da seguinte forma e proporção:

Jequeline Helena Gonçrlves Silva

Ana Msrie Magalhães Gonçalves da Silva

Total 100,00% 95.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As quotas de Capital da sociedade são indivisiveis, e

não poderão ser alienadas, caucionadas. cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso

consentimento de todos os sócios, cabendo de igualdade de condições e pregos, lo direito de
I

preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum quotista preteniier ceder as

quotas que possuir.

cERuEICo o REGTSTRo w 26/03l2Of9 13:57 Soa Nr a120900950a
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Conforme dispõe o arr. 1076 da Lei 10.406/01, todas as

deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social,

incorporação, cisão, fusào, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como

qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação correspondente a mais de metade

do capital socia.l.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - O exercício sociat coincidirá com o ano civil, devendo a

escrituração contríbil, ficar a cargo de contabilista legalmente habilitado, conforme o aÍigo I182

da Lei 10406/2002 e enr 3l de dezembro de cada ano ser levanudo o Balanço Pêtrimonia.l, a

Demonstração de Resultado do Exercício e a Demonstraçiio dos Lucros ou PrejuÍzos

Acumulados, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes matéria. Os resultâdos seÍão

divididos ou suportados entre os sócios na proporção de suas Quotas de Capital,

Parágrafo Primeiro - A decisão pela aplicação dos lucros auferidos será definida pelos

sócios e consensualmente, sempre respeitando as normas vigentes na legislação e visando

promover a continuidade da sociedade.

Parágrafo Segundo - Está autorizada a sociedade em proceder, quando lhe for

conveniente, na disrribuição de lucros desproporcionais aos percentuais estabelecidos pelas

quotas de capital, desde que com a aprovação dos que tiverem suas partioipações nos

lucros reduzidas em virtude da referida deliberação, inclusive podendo antecipar a

distribuição e pagamentos de lucros ou dividendos, com base em balanços ou balancetes

intermediríLrios, levantados enr periodos inferiores ao téimino de seu exercício socia.l.

CLÁUSULA DÉCIMÁ QUARTA - As sócias declaram, sob as penas da lei, que a empresa

está enquadrada na condição de I\IICROEMPRESA, nos tennos da Lei Complementar N" 123,

de 1411212006.

CERIIEICo o RIGISIRO t1 26/O3/2OL9 13:5? SOB No {120900950a
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Sociedade não se clissolvcrá pelo falecimentp ou retiÍada

de um dos sócios, mas continuará seus negócios com seus sócios remanescentes, jendo que os

herdeiros ou sucessores do *de cujos", ou do que se retira, poderão ingressar na sociedade,

dcsde que sejam obedecidos os Íequisitos legais e pertinentes à espécie.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Está eleito o Foro da Comarca de Meringá/PR paÍa dirimir

quaisquer dúvidas oriundas deste presente instrumento. renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado quc este o seja.

E assim, por eslsrem justos e contratados, levram, datam e asginam o presentc

iostrumetrto, em 0l (Uma) via, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo

fielmente, em todos os scus tcrmos c itens.

Maringá/PR, I I de Março de 2019.

tl
QUELINE HELENA ONÇALVES SILVA - Sócia Ádministadora
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Tabelionato de Notas de lbiPorã
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TRASLADO LIVRo:2t12-P
FAZI ltlEw
FAVOR DE

puTRos, NA

S A I B A ii todos quantos este pÚblico instrumento de

procuração bastantê virêm que, aos cinco dias do mês de Íevereiro do ano de dois mil e

vinte (05/02/2020), neste Serviço Notarial, situado à Rua Primeiro de Mêio, no 1036, no

Municlpio de lbiporâ, FoÍo Rogional de lbiPorã, Comarca da Região Í\4etropolltana dê

Londrina, Estado do Paraná, perante mim, Alan Fernendês AlvaÍ6nge' Escrsvent6

Sub8tltuto, comparec€u como Oulorgantg: NEw CoMPANY LIcITAcpES ' EIRELI'

possoa jurÍdica, inscrita no CNPJ/MF sob no 32.387.3371000í€0, com sêde à Rua

Cambé, no 9o-4, Jardlm San RafaêI, em lblporã-PR. com NÚmero ds lnecriÉo no

RegistÍo de Empresae (NIRE) no 41 6 0081025-2, em deta de 03/Q1/2019, com o
enquadramento de êmpresa de pequeno porte registrado Eob n' 20187307490, êÍn

O3/Oí/2019, cuja cópia encontra-sB arquivada nestas notias sob n' p2l67 da pastâ

32-AC, acompanhadea de balanço patrimonial ÍEgistÍado em 29/Q§/20í 9 sob n'
20192914E63 e ertidão simpliÍicada datada de 13lO'll2O2O que ficam erquivados nestas

notas sob no 177118,0, da pasta 35-AC, todo8 expêdidos pela Junta Comercial do Estado

do Paraná, neste ato representada por sua administradora MARIA EDUARDA GOMES

RODOVALHO, brasileira, solteira, nâo convive em uniáo estável, como dêclara, maior e
câpaz, êmpresárla, tttular da Cédula de ldentidade no 10.842.009-OISESP/PR, portadora

da carteira Nacional d6 HabilitaÉo n' O71670.IOO35rDETRANrPR, insÇrita no CPF/MF
6ob n' 1í4.507.689-03, ÍBsid6nt6 ê domiciliade à Rua Wilson Botti, n' 170, casa, Jardim
Las Vegas, lbiporã+R. Reconheço a identidade da comparecente, pelos documentos
de identificaçáo quê mê Íoram apresentados, b€m como sua capacidacie para este ato,
do que dou Íé. E então, pela Outorgante me Íoi dito, atÍavés de sua repres€ntante, quê
nomeia ê constitui sêus bastantês procuradores: 1) @
bÍasileiro, solteiro, auxiliár adminlatrativo, titular da Cédula de i ldentidadê no

7.217.204-3r§SPrPR, inBcrito no CPF/MF sob n" 0.8.970-089-2?, residênte e
domicilíado na Rua Pedro Mariano de Camargo, n" í 15, JaÍdim Morada do Sol,
lbiporã-PR: 2) JOSÉ CARLOS GOMES, brasileiro, casado, auxiliar de escritôrio, titular
da Cédula de ldentidade no 4.258.589-O/SSPTPR, inscrito no OPF/MF sob n'
082.077.789-20, residêntê e domiciliado na Rua da Felicidade, n" 04, Residencial Santa

"36guti[9Ão 
BA§TANTE QUE

CoMPANY Llclr çÔEa - EIREU
CARLOS CORDEIRO GIOVANI E
FORMA ABAIXO DECLARADA:
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Amélia, lbiporã-PR; 3)
auxiliar de escritôrio, titu lar da Gédula de lden

PtInr t Sêlo Y4hYfi .8ltZX.Ivr+k.ooHna.tftxa Consultc

9.765
brasilêiro, solteiro,
-2l§SPrPR, inscrito

b.

o
!400m62&1

a a t

'1r , li'i ,.l i',rj,,,! ', l 'i:,tr lit.,

1.,. L :-l ,

E§t=-

I
I

I

I
I

t
1,



ürei? , ' '*r

REPÚBLICA FEDERÂTIVA OO BRÂSIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTóRD AEVÊDO BASTO§
FUNDAÍ'O E[ í888

PRITIEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCI ENTO E ÓBITOS E PRIVAIIVO DE CASA ENTG, INTERDIçôES E TUTEI.AS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pessoa. 1145 Baiíro dos Esbdos 5803OO0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-t104 / Fex (83) 32iÍ4-5484

t@J,trwvázô\,Edobâslos.rDtbr
E-ínail: ca.to.io@azgwdobastos.Íptbr

DECLÀRAçÃO DE SEFIVIçO DE AUTENTICAçÃO DIG]TAL

O Bel. VábEr A.ar$o de MiraÍÉa Cavâharti. Ofdâl do Píirneiro Rêgistro Ciü, de i.lascirnerlos e Óbitos e Privaü'o de CasarneÍtos, ttedições
e Túehs com atibdÉo dô autarlicár e ÍecorlEcar firÍnas da Cornarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraba. em úÍüJde ds Lei, etc...

DECLARA paÍã os deúdos fÍts d€ diíeib quê, o doq.rnenb em aÍErc idenlifcado indiüdualrÍEnb em cada Código de AulenlcaçÁo Digital'ou
rE reÊrida sôq(ÉrEja, bi autêrtcadgs de acoído com as LegislaÉês e rplrnas vigeííesr.

DECLARO alÍda q(E, parê garântir harEparÊrEia e s9gu'ançâ jtrldica de tldos os atos oíiüÉos dos respeÇti\os serviços dê l.lotas e RegisboV
do Estado da Paraba, a CoÍrêgedo.ia Gêral dê Jusliça edibu o Proüínerúo CGJPB tf 00312014, detêrÍÍinarúo a irseção de lrn digo em
todos os atos rpbriais ê Íegisbais. assim, cáda Seb Digibl de Fiscaliação Eúajudidal cortám un ódigo r.Íico (por eremplo: Selo DWI:
ABC1231íX1X2\ e dessa brnâ. cáda aúeríicáÉo processada pela rDssa Senêríia podg s€r coífínada € wrifcada tarlas wzes quarÍo Íor
rEcessário atsavés do site do Tribúlalde Jl.§üça do Estado da Paraba, eÍdereço tltsr/coregedoria.tipb.i.§.brlseloiigibU

A auterticâÉo digital do doclmerlo Íaz proua de que. ÍB data e tpra em que ela íoi Iealizada, a empÍ€sa NEW COMPANY LICÍTAçÕES -
ElRELltirtE posse de urn docuÍnento @m as rnesÍnas caracterbücâs que foram reprodLEjdas rE cópia aúeílicada, serúo da empresa NEW
COMPANY LICÍTAçÕES - EIRELI a respoEabilidade, úrica e exdEiva, pela idorEidade do docrÍreÍto apÍÊserlado a este Caítório.

Esta DECLARÂçÃO foi emiüda em 05/02020 15:5t:25 (hora local) ahaÉs do sisterna de auterlicaÉo digital do Cartório AzB!Édo Bastos, de
acoído com o AÍt 1o, 'l0o e saus §§ 1o e 20 da MP 2200/2001, corÍp larnbém, o doqrÍEíto elemrico adenlicado corlerúo o Cortificado Digitaldo
titlar do Cartório AzeÉdo Bastos, podeÉ ser soücibdo diretarn6ntê a empresa NEW COMPANY LICÍTAçóES - EIRELI ou ao CaÍtório pelo
endereço de e-mail aúer*ica@azê\'edobastos.rEt.br

Para infonnaçóes rnais detaltradas deste ato, acesse o site tíbsr/addioilal.aze\êdobastos.rptbr e iríonne o Código de Cgnsulb desta
Declaraçáo.

Código de Consuia desta Declaração: 1454871

A corsdh desta DeclaraÉo estaÉ disponÍ',el em rpsso site até 05/0202í í 5:42:50 (hoÍa locaÍ).

rCódlgo de Aut ntlcação Dlgltal: 10580050220154007062G1 a 105800502201540070620-3

'Legblaçôe8 Vlgêntes: Lei Fêderal Íro 8.935,94, Lei Fede.al rf 10.4062002, iredida Prcüsóna no 22002001, Lei Federal no 13.1052015. Lei '
EsbdualrP 8.7212008, Lei Estaduâl no 10.132013 e Prcürnerlo CGJ N" 0032014. !
O referido é wídade, dou fé

CHÂVE OIGÍTAL

00005b1d734Íd940572d69fe6bc!5bb97c3Í496Éd2e585318e0ed293282218/.78657Íe39a8cc660bdM792a 1ab50bd4cddb7692ab6e39732c
404f]93a2a46c21 a1 3240egE í 69edf 6c53a80fiab

EDl-r-tu-l rt&-

Êútaób*l
Effir.r.Ai1



ÍRASLADO

no CPF/MF sob n" í0OA2O.

.ry4ôí

LiVRO:242-P

Emolumêntos:
ADEP: R$4,09

i_ii

eedo
Jardim ltamarati, lbiporã-P iro, (qsado, auxlli

conforme, outorga e aceita, assinando o repÍesentante da Outorgante. pispensadas a§
têstemunhas instrumentárias, conforme Íaculta o artigo 676 do Códigg de Normas do
Foro Extrajudicial do Estado do Paraná. Guia de Recolhimento do Funrejus sob na

Pàuld Magri, n" 550,

1400000000547517O-0, recolhida êm OSIOZ2O2O, no valor de R$18,5
R$81,95 (VRC 424,62), Selo FunaÍpen: RlE0,80 . Fu 49,

Pagin 5Êlo Y/ahY8.lfaz(.Ivrtt -q(Flta . fU Collsulte er h
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784.516.809-25, rêsidente e domici

0)@

do escn'tório, titular da ntidade
CPF/MF sob no 037,o66.340-1.6, rêsidonte e domiéiliado na Rua Clovis err€ira, n' 79.

Gonjunto Angelo Maggi, tbiporã-PR; 5) VALTECIR MOVIO. brasi casado, do
F/MF sob noeomércio, titular da CÉdula de ldêntidade no 4.267 -771-4lPR. inscrito no

, inscrito no

liado na Rua Antonio José Sipoli, n" Q14, lbiporã-PR;

brasilêiro, casado, eÍÍlpr€sário, tÍtutaf da cédula de

ldentidade ne ?.Í17.í{5{U§SP,PR, titular da GarteiÍa Nacional de Habilitação no

OO67992426OrDETRANrPR, inscrito no GPF/MF §ob nc 024.007.6 , resldente e

domíciliado à Rua Paulo Magri, n" 526, Jardim ltamaraty, lbiPorâ-PR; quais

pod€res especiais para, agindo êm conjunto ou seParadamonte,

ordem de nomeação, representar a outorgante junto a Órgaos Fedêraia.

Estaduais e Municipais, bem como quaisquêr outros órgâos" AutaÍqu Entidades náo
governamentais, Entidades Bêneficentêsi podendo alnda, representari nos processos

lichatórios em geral, usando dos recursos legais e acompanhando'os, iconÍerindo.lhes
podâres especiais para desistk de recursos, intêrpô-los, apresentar ilances verbais,

n€gociar prêçoa, assinar píopostas, contratos, atas, declaraçôês e condiçÕês.

conÍessar,. transigir, desistir. firmar comprgmissos ou acordos, receber E dar quiüação;

praticar, Íinalmente, todos os demais atos necessários e ind ao fel e cabal
d.êsempenho da presente mandato. desdo que pormitido8 em lêl o
com o conEato Social da ornpreae, aêndo vedado o nto,

§gcEl. Os dedos pessoaia do procuredori bem corrlo oa podêrês
Íoram declarados pela reprgrentante da outorgantÊ que se bilize pelos

DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. í2025). Pels Outorgante me Íol sempre por
em todos osintermédio do seu repres€ntante, finalmente" que ac€ita esta procu

s€ua exprêssos termoe, tal qual se acha redigida. Asstirl O E DOU FÉ. A
€m tudopedido, lavrei-lhe a presente procuraçào, que, depois de lida e



"-itrn'q^*+t;;'

REPúBLGA FEDER.ATTVÂ Do BRÂstL
ESTADO DA PARABA

caRTóRto azEvÊDo BÁsros
FUNDAI'OE í888

pRt EtRo REGtsrRo ctvtL oE NAsc[íENTo E óBnos E pRtvarwo DE cAsAÍíENTos, TNTERD|çóES E TurEt s oA co]rtÁRca
DE JoÃo PEssoa

Av Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803040, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5,,í04 / Far (63) 3244-984

tq/,!,wtv.azD\,/edobastosrptbr
É-ínai l: c€rtorio@aa\,€dobastos.íELbr

p6ç1-.,qRAÇÃO DE SERIV|çO DE AUTENTTCAçÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azstêdo de MrarÉa Ca\alc€ú. Ofcialdo Prirneiro R€gisúo Ciúlde tlascimerlos e Óbitos e PÍi\€ti\o de Casarnerios, herdiçô€s
e Túebs com aüibüÉo de aú€rlicar e recortrcar frÍnas da Cornarca de Joào Pessoa Capital do Estado da Paraba, em úrtrd€ de Lei, etc...

OECLAR paÍB os deüdos llÍs de direib que, o doqrnerb em arErc idenajÍcado irÉiúduaknentÊ em cada Código de Autenticeçáo Digitdll ou
rE reÍerida soquênda, Íoi auterlicados de acordo com as LegishÉes e rpfilas vigentgs..

DECLARO âinda que, para garântir harEpaÉrEia e segtl-ança jubica de todos os atrcs ori(rdos dos r6sp€ctitos seMços de Notas e RegisfoV
do Eslado da Paraba, a Conêgedoria Geral de Jrsliça edibu o Proürnentc CGJPB lf 003120í4, detêrÍürEndo a irEeÍçáo de un código em
todos os abs rpbriais e Íegist-ais, assim, cada Seb Digitalde FiscalizaÉo Exfaiudicial cortém uÍr ódigo úico (por eErnplo: Sero D&rÍrr.'
ABC12U5X1X2) e dessa foína. cada aúenúicação processada p6la íDssa Ser\,entia pode ser coúmada e wrificada bnaas wzos quanio Ío.
rEcessário ahaÉs do site do Triburalde Jl.§üça do Eslado da Psraba, ordereço tÍtsr/corÍegedoria.tFbÍ-§.br/sslo{igitau

A auterlic€Éo digital do docuÍnerlo faz pro\ra de que, na data e tpra em que eh Íoi rcalizada, a emprcsa NEW COMPANY LlCffAçÕES -
EIRELI tirúE posse de un docunerlo com as rnesmas caradeÍhticas qrc ícram reprod[Eidas na ópia auteriicada, serúo da empresa NEW
COMPANY LlcrÍAçÔES -ElRELla respoÍsabilidade, úica e exdrEi\.a, pela idorEidade do docun€rlo apÍBserlado a êste Caíóíio.

Esta DECLAMçÃO frci êmitida em 051022020 l5:5í:25 (hora local) aü'aÉs do sisterna de auteÍlicaÉo digibl do Cartório Aze!êdo Bastls, de
acordo com o AÍt 10, 10o e se[§ §§ 'lo e ? da MP 22001200í, corno larÍúám, o doorrnento ele6rico aúenajc€do corterÉo o Ceítifc€do Digibldo
titLaar do Carório AzeÉdo Bastcs, podeÉ ser soücitado diretarnenae a empresa NEW COÍ{PANY LICÍfAçôES - EIRELI ou ao CaÍlóÍio pelo
endereço de e-Ínail aúertica@aze\redobastos.Íplbr

Para jnfoínações mais detallradas deste ato, acesse o site tüpsJ/aúdioital.aze\Edobastos.rptbr e iríorme o Código de Consulb desta
Oeclaraçáo.

Código d€ Consulh desta DoclaraÉo: 1454871

A corsdta dêstá DechraÉo estaÉ disponirel em Ípsso site até 05m202í í 5:42:50 (hora local).

rCódigo de Aut€ndcaÉo Dlgltál: 10580050220r 540070ô20J a 105800502201540070620-3

'l-egislaçó6s Vlgentês: Lei Federal no 8.935r'94, Lei Federdl n'10.406/2002, Medida Poüsória no 22002001. Lei Federal no 13.1052015, L-
EstadluEl tf 8.72112008, Lei Esbd(El no 1 0.'t 32n 0 í 3 e Proü rneÍÍo C GJ N' 003201 4.

O referido é wdade, dou Íé

CHAVE DIGÍTAL

00005b'1d734íd94rc572d69Íe6bco5bb97c3Í496trd2e56531fr}êoed293282218478657te39a8c660bdM792a1ab50bd4cddb7692ab6e39732c
404093a2a46c21 a1 3240e981 6gedr/6c53a80Íab
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TRA§II-ADO UVRE 242.P

Totel= RS107,33. Esto eto foi protocoledo sob n. 1'16 no Livro de P Geral. Selo

Digital n. Y4hYR.SJBZK.|vMHc, Conkole: oQHne.MLMW. Eu, (a.), Ahn Femandes
Alvar€nga, EscreveÍrte Substihío, quo a digitei, conferi, subscrtvo, dou fé ê assino.

lbiporã-PR, 05 de Íe1r€rêiro de 2020. (aa.) NEW COMPANY LICITAçÔES - ElRELl.
MARTA EDUARDA
Fernandes Alvareng

GOMES RODOVALHO, Representante da
a, Escrevente Substituto.Nada maie. Traslad

Oúorgantê. Alan
adá em s€guída,

rêporto e idou fé. Eu,

, Escrêvênte Sqbetituto. que a
ê 1490.

RPEN

SELO DIqTTAL
Y4hY$.8182x. ríüç

n.. rüf Lt'úl
htt9: / írrn.t rn.cE,õr

confere em do com o original, ao qual
Alan Fêmandes Alvare

traslâdêi, confe , subscrevo, dou fé e .asBino €m pú

Em Teato Verd

lbiporã-PR, 05 dê íeve ro 2

Alan Fêmandss Í€n9a
Escr€vonte Su tuto
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REPÚBLlcA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ÊSTADO DA PARÀBA

CARTóRO ÂEVÊDO BÂSTOS
FUNOADO E í888

PRIHEIRO REGISTRO CÍV[- DE NASCIHENTO E ÔBTTG E PRIVAIIYO DE CASA ENTOS, INTEROIçôES E TUTELÂS DA COflÂRCA
DE JOÃO PESSOA

Av Epitácio Possoa, 1í45 BairÍo dos Esbdos 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tol.: (83) 32,!t-t104 / Fax (83) 324./LAt84

t&rÁ^r.rrv.azB\êdobastos JpLbr
E-ínait cartorio@azÊ\,edobaslos.rplbr

DECLiARAçÃO DE SEFNflçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Váber AzEvêdo de Mirarda Cavalcanai, Oficial do Prirneiro Reglsgo Ciül de Nascirnertos e Óbitos e Pdlaü\o de Casarnerlos, herdiçÕ€s
e Túêlas com sbibüçào de aúsÍlicaÍ s rgcoífEcer firÍlas da Cormíca de João Pessoa Capitaldo Esbdo da Paraba. em úôrde dE Lei, etc...

DECLAM para os devidos frrs de direib qw, o docurenb em arErc iderlifcado indjüdualrEnE em cáda Códiqo de AulenticaçÁo Digihll ou
rE r€bída ssqlÉíEia, Íci aub icados de acoÍdo com as Legislaçõos e rDrÍnas ügert€sr.

DECLARO alrda que, para gaÍaÍür hansparénda e segrança ju6ica d€ todos os abs orilrlos dos respecti\Ds seMços d€ l.lotas e RegisfoY
do Estado dE Paraba, a Coíragedoria G€ral de Jl'§tç€ editcu o PÍoürnenb CGJPB M 003120'14, det€rmirErÉo a irsoçáo do un código Em
todos os alos rDbriais e Ggist-als, assim, cada Seb Digibl de Fiscalização E)ôâjudicial cortém un ódigo úrico (por BEÍlpbi Seb Dtglbt:
ABClzUrXlXz)e dessa bfiia, cada aúen[icaÉo processada peh rDssa Sener{ia pode ser corfimada e \,Eriicada bntas wEs quaÍlo for
rpcessário ahaÉs do site do TribúElde J(6üça do Estado da Paraba. edeÍeço tütsr/corEgedoÍia,tirb.irs.br/selcdigitau

A autenticaçâo digital do docrrÍFrlo trz prova de que, rE data e hoia em que ela Íli rBalizada, a empresa NEW COÍúPANY LICÍrAçÕES -

ElRELltirha posse de ún docunerÍo @m as rnesmas caracGrbüc€s ql.É Íoiam reprod@idas na ópia aúenüjcada, sondo da enprêsa NEW
COIIIPANY LErTAçÔES - EIRELI a resporEabilidade, úrica e exdt§iva, pela idorEidade do docrrnerío aprÊserÍado a est6 Cartório.

Esta DECLARAÇÂO fd emitida em 05^12020 í 5:5í:25 (hora local) ahaÉs do sistêma de autenlicaçáo digital do Cartório AEÉdo Basbs, de
acordo com o AÍt 10, 10o e s€l.E §§ 'lo e ? da MP 2200n001,@tb bmbém, o docrrnenb eleErico aúerlicado corterdo o Cêíificado Digitaldo
ühlar do Cartório Azevêdo Basbs, podeÉ ser soücitado diretarnerte a empÍesa NEW COÍúPAI{Y LGITAçóES - EIRELI ou ao Caítório pelo
endereço do e-Ílail aúerlica@azê\,edobastos.mt.br

Para inÍormaçóes rnais detalhadas deste ato. acêsse o site t{bsr/aúdioital.azewdobasüls.rptbr e informe o Côdigo de Consulb desta
Declaraçáo.

Código d€ Consutb desta Dêchràção: 1454871

A corsLtta desta DeclaraÉo esbÉ disponieel em íEsso site até 05/02/202't í5:,í2:50 (hora local).

rcódlgo do AutenüqaÉo Dlgftal: 105800502201í007062G1 a 105800502201í0070620-3
'LegblaçõeE Vlgentes: Lôi Federal rP 8.935194, Lêi Federdl no 103062002, Medida Prcll.úi'a rP 22OO|2O01 , Lei Federal no 13.1052015, L 

-

Estadual rP 8.7212008. Lêi EstadualÍf Í0.í 3ZD 0í3 e ProürÍErÍo CGJ N" 0032014.

O referido é \€rdade, douÍé

CHAVE DIGÍTAL

00005b1d734íd94057t2d69Íê6bc05bb97c3Í496()d2e5653í ee0ed2932822'l8478657te39a8cc660bdM792a 1ab5Obd4cddb7692ab6e39732c
4c/.fr 93 a2 ú6c21 a'l 3240e9Íd 1 6gedfl 6c53a8Of ab
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ATO CONSNruTMO DE EMPRESA INDMDUAL DE
RESPONSABILIDAT'E UMITADA - ETREU

NEW COMPANY LTCITAçÕES - EtRELt

MARIA EDUARDÀ GOIIES RODOVAI-HO, braslleira, so[ôiret empllsáÍla, nEsdde Bn
Ubedândia, Estado d6 Mlnes G€rals,,em 1í0Sr199S, Í€ÊHenE s domldllada na ddad6 dc
lblpo.ã, E§aô do Par€trâ, na Rua WÍson goü, Íto í70 - JsÍdfh l.5s Vqas, CEP 00ãE-
000, podadora da Gádula de ldentHado RG n' 10842,00S{, - SE§F+R. e CPF no
11'1.507.5E9-031 rEsâlvo coÍho de Íalo rEsolvkb tem, coníltuiÍ uma EmpÍêra lndividual do
REsponsabllidade UiÍiitàJa. de acordo cqn as clauúlas e condlgibs que seguer

GLAUSUIá PRIUEIRA
A smp.ssa Sl,"rÉ lgb o Nomo EmpÍBarlal de NEW GOIúPANY LICITAçÔES - EtBELl, a
teíá sua s€de o dsÍnidlb n? ddade dr lbFoÉ, Eslado & Paràná, na Rua Cambá, no g0 -
A" Jiudim San Ráfad, CEP 86200-000.

crÀJsut-â sEGulrDA
A sod€dôde tqÍá coÍiro oül€b Eodal a alMdde de COMÉRC|O VARÉ|-ISTA DE
CEREAIS, CESTAS BÁSICÁS, GÊNER6- ALIME}ÍíOOS, FRIOS, EUizuNDOS,
CARNE DE BOVIIF§, DE §UII{OS. OE AVES, DE PEIXES E SEUS DERT\'ADG,
PROOUTOS HORTIFRUNGRANGEIROS. MATERIAL OE LIMPEZÀ HIGIENE PE§SOAL,
EMBAIIGENS, MATERI,AL DESCARTÁVEL. ARTIêOS DE AnIiIARINHO, UTIUDADES
DOMÊST|CAS, ARTIGO§ PARA CAI'j!À MESA E BANHo, VESTUARIo, ]EoIDoS.
PRODUTOS PARA LAVAI{OERIA. T1NTAS E MATERIAIS PARA PINTURÀ IiIATERJAL
OE E.SCRJTÓRIO, ARTIGOS DE Lh'R,CR!\ PAPÉLARIA }I,ÀTERIAL ESCOIÂR,
MAIERIAL OE EXPEDIÊN]E, MATERIA ESPORTMq EDUC.'I'TNO, PEDAGÓGICO,
ARIESAT.TATO E RECREATVo E §ERV|çO DE TNTEhMEDlÀçÃOEtit UCITAçÕES.

CI.AIJSUI.A.IEBCEIRA
A sodedade @rstitul-se por pÍazo lndet€nniilado, hkiando suas aüvüdes 6m Í7 de

Janeto d6 2019.

CLAUSUIáAUAFTA
O capÍtal eeÉ de Fl$ 100.000,00 (irm mÍ r€ab), bbUn ntt lntsgLraltsados nostra ato em
moeda coíÍênb do Pah.

Mgafo único - a resgohsabilidadÊ do tituler 6 kn'itada ao .ãpitâl,htsgralizado.

CLAT'SULA OUIIITA
A ãúrhlsfaçáo da Empresa §9r"á ê€ída pqr sqr 'tsd8Í fAruÀ EDUARDA liolitEs
RoDoTALHÓ coín oÊ podoÍrs e atrilru!$e do ApMINISTRADO& .shizado e uro do
nom6 omprpsarial, veribdo. ru êntanbt o §e do nome emitE4irid âm Nüvldedôl
ofaúas'ao lntgÍEsse sdal, quo fi€rá lnc1mbido do oxÉrccí todôá oE àkte peífÍldhtiri à
nec*ârlos ao exqçlcüc des aliúdaCo. ors asi{rimidF, tÊm co.üo. t,6 mgtreot&h
jurlidal e ex@udlctatnente, etiya a iE;ttvenen!9, porante to&8 âs ,sp6rtirr6s6 o Gntld"d€s

irúbficas. muúlpaE, Êsts. Cuels e Herd3, lhdtiàÍvá 8utârqLÚa8, baÍrcos. ÚtsttulçoeE
ilnanceiras s t€úúlrcs crn genal, eÍa'tusndo todci osm$ldoe de lnbrasse da aínpÍ€sa.

r\1,r,,

^c\

,-s|.isç<
clr:irEco o rrct€r?o s,0rl0Ll20L9 lt:sr Eô3 r. ar6ooalê252.
PRorocolo: 18730117{ Dt 20l72l2olS, C{OICO Dt vErrrrcrclo:
1l9o0o55ra0. EE: a16008102J2.
xr @üPàrt LrcrtrçóEs - ErttltUIr-Y-rllr.iín o*ffr Àll_4!4!áJ I,EAIIOIO nrCOS ArySrL !ÍSCrIÀ
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABIUDADE LIMITIU'A - EIREU
uew coupanv ucraçÕEs -ETRELI

cúusuunsexm
Ao teímlno de csda exeÍç[do sodel, €.n 3í d€ d€zenbÍA. o adnlnlslIâd9r pÍ€slará cõÍrtag
lusuÍlcadas de süa sdúhhtrarÉo, pÍE€d€ítdo à d€boração do lrmÍtlatu, & b6b4ço
paüimonbl e do bdaryo do lsslútado €c@mlco, csb€ll@lhe. oê lucÍG orJ perds
apureaios.

PaÉgr8Ío úni@ - A empí€aa Êod6rá dsfibú rssdtad€ €m pêrlod€ inbrlorw ao anual,
modiânts resrúução de sÊu titulâr, dovêndo. Ênbslenlo apurar o resrlüado do psÍodo"enr
balanço contábl €sp€dalmrntê lBvantado p€Ía bnto.

cúuBuLAsÊIlilA
O Tituhr - Admhbüadpr ÍARIA EDUARDA GOTES ROOOVÂLHO dêdara, sob áü pêhaE

ds Lêl nâo possulr ou br só tuE ütJlarldâde, nenàuma qrtsa oÍÍpí6a ÍG moldr6
& ElRELl. €rn'qlEhtEÍ FÍte.,do ÉÍÍiÉrb nadonrl

cr.Áu8uLâolTAvA
O Tituhr - AdmlnbEador dêbbÍe, sob I pcnar da bl,. do que náo estÉ hngedido lde
sxêÍc6r a admlnlstraqãó da sododado. por ld â6podsl, ou ún v,lÍtrdê dê @ídgl)q5o
crknhal. ou por 8e eÍEntrar sob os rfEibt d€h, s p6lâ qt{r v€da, ainda que
t€ínpoÍarlqm€ntr, o qoq€so a tlirggs públboc; ou por cÍlme'ÍrÍmêntsr, de pÍEvülca@,
pêlta qi subomo, cailqssão, peqlats. ou cúntsa I oconq_nh popuhÍ, contra o.dd6Ína
flnancÊirc nafuiel, cdrtÍi rEÍmás dE deÍÊa ê cmoonfu<ia, contre as relego€ de
conóUnro. Íé púb[cà, ôu e pÍtpiiodaô. (aÍt. 1.011, § lc, CG/2002)

cr-Ausut-ANot{Â
PEra ooíLrÊqJÉo de sqlJg ot süv+ podab, a ÇrnpÍ€9.a podeÉ, a qualslcr Enpo, iÍlaÍ,
alErar ou sntinguh çFbsÍedmentos Íliale, agênoas.-, suqrnàíE eÍn quÉIquài ÍÉÍte. do
teíít&io n8ciorEl ou fora dÊl€, medlânlâ altoraçáo conbatJsl derrlddÍEnlà arqulvada
na&t@§g!n@EL

CI.AI'SIJIA DÊCMA
O ÁúnlnktÉdoí poderá rssllzar a ÍdÍrdÊ prüLaUore, sonslderândo os lntsÍ€ssÀs dâ
empresa e as llÍnftaÉG da lrglshçãotlg6nüa

CLAI,EUIá DÉCIfIÂ PRIHEIRA
Flca €lelto o íoro da..cidàdê ê coln8Í@ do lbÍpoÍá, &tado do Farqná, petg o mdcio e o
c rnprtnenb dos dreitÉ e obdgaÊb§.ràúltantsi dê3E.contrab.

Po eer veldade, arsúu o presenle hskumenla

lblporã, 17 do dmmbÍo d€201&

Í\rARlÂ ES ALHO
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAT'O DA PARÀBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAI)O EM í888

PRII'EIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBIÍOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENÍOS, INTERDIçóES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOAO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 1'145 Baino dos Estados 58030{0, João Pessoâ PB
Tel.. 183)3244-54M I FaE (E3) 32it4-5484

htts/Á^iu rr.az€!€dobastos.mt.br
E-rnâil: cartorio@azs\,edobastos.rDt.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálberÁEvêdo de Miranda Cayâhar*i, Ofcialdo Pímeiro Registro Ciülde Nascirner{os e Óbiics e Pri\ati\,o de Casarnenbs, herdições
e Túehs com aEibuição de aúenlicar e recorúpcer frÍnas da Cornârc€ de João Pessoa Capitaldo Esbdo da Paraba, em ürtrde de Lei, etc...

DECLAM para os deúdos firls dê dirBitl qu€, o docuÍn€nto êm aíErc idêniificado indiüdualm€r{e em cada Código de Autenticaçáo Digital'ou
na reb.ida sequôÍEia. bi aubr*icados dê acordo com âs Lêgislaçóôs o rprÍnas ügenbs!.

\-
OECLARO ainda que, para garãntir t'arspaÉncia e sêgurarEa júilica de todos os abs odr.ndos dos respecli\os sediços de Notas e Regisbos
do Estado da Paraba, a Conegedoria Geral de JGliça êdibu o Proürnenb CGJPB No 003/2014, determinarÉo a insercão de um código em
todos os atos rDbriais 6 rBgistrais. assim, cada Selo Oigital de Fiscaliaçáo E)üajudicial coríém un ódigo lhco (por exemplo: Selo DWI:
ABC1231íX1X2) e desss ílíma, cada autenücação píocessada pela ípssa Se^€ríia pode ser @nfrmada e \êrifc€da târ*as \62ês quanto Íor
rEcessáío ahaÉs do site do Tribúal de JLÉüçâ do Estado da Paraba, erdereço ltts://conegedoíia.tipb,jus.br/sebdigitat/

A auteíticaÉo digitial do docunerto faz pro\.a de que. na dab e tprã êm que ela foi realizada, a empresa NEW COMPANY LICÍTAÇÕES .
EIRELI tirüa posse de ur docurerlo com as mesmas caraclerírticâs qtE foram reprod@jdas na cópia aúer{icada, seÍdo da empresa NEW
COMPANY LrcrÍAçÕES - EIRELI a resporsabilidade, úrica e exclnsi\|a, pela idoÍEidad6 do docun€nto apresentâdo a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 3Om5/20í9 l8:04:08 (hora local) ahaÉs do sistema de al'ner{icâÉo digital do Cartório Aze!êdo Bastos, de
acordo com o Art. ío, 10" e seus §§ ío e 2'da MP 22OOnOO'l,cotíalÀmbém, o documerúo eletrôrico aúeí{icado cor{erdo o Cêrlifcado Digitaldo
üh.iar do Cartório A.e!êdo Bastos, poderá ser solicibdo diretârnente a empresa NEw COMPANY LICITAçÕES . EIRELI ou ao Cartório pelo
erdereço de e-mail autenticâ@aze\iedobastos.mt.br

Para inirrmaçóes mais detallEdas deste ato, acesse o site Ittsg&.q!![giElêZetEÍ1q!ê§@s@!U e iÍÍorme o Côdigo de Consulta desta
Declaraçáo.

Códlgo de Consulta desta Declaração: '1262159

A corsdh desta Declaração estaÉ disponÍ\,elem nosso site até 30/0512020 l7:38:í9 (hora local).

rcódlgo d€ AutendcaÉo Dlgttal: 105803005191735290498- 1

'Legislaçôes Vlgentes: Lei Federal rf 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Proúsória Íf 22002001, Lei Federal n''13.í052015, L(.

Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no í 0.1320'13 e Proüm€rÍo CGJ N" 0032014. \',

O.eÍerido é \êrdade, dou Íé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd940572d69fe6bc05bd07521809eú26aa27dd403eBbdb58293ft8997dgdoecscEasfe0123bb112ía0bd4cddb7692ab6e3973
404f093a2aa5fi c'Í f2062í aTea'Í d8c9íea 1 0dac753
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SccÍctrÍia ú M.icro e Pequcoa EDprêsa
Sccrçtaria da Rasionalizagôo c Simplificaçào
DrpaÍt8oento de RêgistÍo EmpÍÊsaÍial c lnlcFação
Juau Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

Págioa l/l 1
t

DECLÀRAçÃO DE ENQUADRÀMENTO DE EMPRESÀ DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - ruCEPAR

A Empresa NEW COr!ÍPA.lr{Y LICITAÇÓES - EIREIJ , estabclccido(a) na RUA
CAMBÉ, 90 LETRA A:, JARDIM SÀN RÁFAEL, IbiPOTã . P& CEP: E62O().OOO,

requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente inskumento e declaÍa, sob as penas

da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, oos termos
da Lei Complementar no 123, de l4l1212OO6.

Código do ato: 316
Dcscrição do Ato: ENQUADRÂMENTO DE EMPRESA DE PEQLJENO PORTE

Ibiporã - PR, l7l1212018

".}fl*a'n*Ào.'MARIA EDUÂRDA GOMES RODOVAI-HO
TitulBri Administrôdor

iíMrffi

-§r\<.-
_)

CERTIEICo o RICISIB.O str 0310712079 13:51 SOB N. 20187307a90.
PR(,TOCOLO: 18r307a90 D2 20ll2l2i1e. CóDrêO DE VEAITICJçÂO:
11900056758. }llt : 41600810252.
![rí cloHpÀNy LrcrtÀçõüs - lrRttLr

ruNTA @^aCXCr t
t o ?At^N/( !üIEBO !.l.R@I' RIYISIL DISCIIÀ

gEcRtríRro-GErÀr
cuRruBÀ, o3loll2olg

Ur "- 
Yn 6+rt'tàrrcr! ' Pr ' Eov bt

I I À vllldrdê dâltê docrrÀto, .. irtrêlro, Íicâ suj.itô à coqrorrçtô d. rua âut Dticidâdô ôor rêlpêctlvôa portâi!.
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CERTIEICO O REOIS!!Ro a.! O3lOll2ol9 13:51 soB N" 20187307490
PRôtOCOta: 1S?30?{90 OE 20/72/20L8. CóDICO DE VEr.rFrCÀÇÂO:
11900056758 - !ÍIRl: al600810252.
ltttl co{PÀ}Íx l.lcllÀçôaa - ttREtI

I.ErÀlrDro rÀrcoa RrYaEr, ÊIscÀIÀ
aEcailÁRlo-GaRÀr

coRrrrBÀ, 03/o1,120L9
,rr. aúPraaâf.êIl . Pr. gov.br

À waltdld. dê6tê docrGÃto, 3ê f4!.ê!ô, flca ruJêlto à coq,rot,Àçáo a!ê .uâ âutêDticidâdê no! rêlpêêti?os portâis.
túfôtun.fÀ i.Í. r.rÉ.tle^r .Á,{l6Ã t1. srlfi...Iô

t tfit I it!\ ii() I\ \t)i 1\ ttt utlt,ttti t

EI

ttÍ!3s



NEW COMPANY LTCTTAÇÓES -ETRELLT

CNPJ:32.387.337/0001-90 I.E.:90801626-23
RUA: CAMBE N.9O-A JD SA}I RAFAEL

CEP: 86.200-000 IBIPORÃ - PR

ANEXO V

r{

PREGÃO PRESENCIAL NO OO8/2020

PREZADOS SENHORES:

A empresa NEW COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI inscrito no CNPJ no

32.387.33710001-90, com sede à Rua Cambe no 90-A Jd San Rafael CEP:
86.200-000 lbiporã-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, MARIA
EDUARDA GOMES RODOVALHO, brasileira, natural de lbiporá-PR, solteira,
portador de CPF 114.507.689-03, RG 10.842.009-0/SESP-PR domiciliado na
cidade de lbiporã-PR na Rua WILSON BOTTI No 170 - CASA - JARDIM LAS
VEGAS - CEP 86.200-000.

DECLARA que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçâo,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de

17 de julho de2002.

l5z.sez.ge7/ü::1-sJr
NEW COMFANY LICITAÇÔES EIRÉLl'ErP

Rua Cambé, 90-A
Jd. San Rafael - CEP 86200-O0C

L- 
-;",;;;Ã 

- PR -'l

iporã, 18 de maio de 2020

M D GOMES RODOVALHO
c 14.507 89-03, RG 1 0.842.009.0/5ESP-PR

PROPRIETÁRlA
NEW COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI

CNPJ: 32.387.337/0001-90 I.E.: 90801626-23
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Govemo do Esüado do Paraná
SecÍetaria da Micro e Pequena EmpÍssa
Junta Comgrcial do Estado do Paraná

Eqr.g,>rFóeí | *r.

CERTTDÃO SIMPLIFICADA

Slstema Nacional de RegistÍo de Empresas irercantls - SINREM

rioúr Enp.....ltl: xEw COIPAiÍY LICÍI^çOES . EIREU /z

.tuE4 JuídL.: Empr@ lndh/üuál dô Fl6ponst*da.L Limiirdá (d. Natu..zâ Empre.ádá)

PEtocolo: PRC2002196a10

lRÉ (s.d.)
1r 600€10252

CXPJ
32.367.337/000í-90

ArqulYrn nlo do Ato
Conrütrlivo
03/0í/2019

lnÍclo d. Advldâd.
17n1nO19

Câpltal
R$ 100.«)0,00 (c€m mil reáis)
Câplt l lít grâllrdo
RS 100-000,00 (c€m mil Íeáis)

Í ÉPP (Emprêsa de Pequeno

\ 
Porte) 

-/

Pr.zo dc DuÍ.çâo
lnd€têminâdo

Íhuht

MARIA EÚUAROÂ GOMES RODOVAIHO
Tartnlno do Xrnd.toAdminffia<lor

S
CPF
1í4.507.68943

lnlclo do Lnd.to
17t1Un18

DádoÊ do Admlnl.U.doí
l{omê
MARIA EDUÀROA GOMES RODOVATHO

cPE==-:-- - . --r-rúEb I.nd.ro1í4.@=à\ i,7 ífig@ot
Tóamlno alo andâto

Úldmo ArqulY.m.lrto
Oata
29/o5no19

Númarg
20í929í4863

SltuaÉo

St tus
SEM STATUS

3 abaixo conslam dos d,oorm€nios âquivados
c aáo

d€Íeço Compl.to
a cÀMBÉ, N" 90, LErFÂ A; JARDTM SAN MFAEL - tbrporAPR - CEP S62OGOOO

Obl.to
coMÉRcto vAREJrsrA DÉ cEREÁls, cEsrAs BÁstcAs. GÊNERos ALtMEMrlclos. FRros, EMsLmoos. CARNÊ DE BoMNos, DE sulNos, oE AVES, oE
PEIXES E SEUS DERÍVADOS, PROOUTOS HORTIFR(MGRÁNGEIROS, MÂTERIÂL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAJ- EMBÂI-AGENS. MATERIÁL
DESCARTÁVEL, ARTIGoS DE ARI,ARINHo. UTILIDADES ooT,IÊsTIcAs, ARTIGoS PARA cÂMA, MESA E BANHo, , TECIDOS , PROOUTOS PARA
LAVANDER|A, TINTAS E MATERlals paRA P|NTURA , MATERIAL oE EscRÍóRto, ARTrGos oE uvPâRtÀ RIAI ESCOLAR, MÂTERjÂL OE
EXPEDTENTE, MÂTER|ÁL EspoRTrvo, EDUCATIVo, pEDAGóGrco, aRTEsÀNATo E REcREATTvo E EM LrcTÍAçÓEs.

Est cá.lidão íd (horárlo do Srasflia).
56 lmpr6ssá, verific€r , com o códlgo APLOÍPSF

ITIIililIMilil
PRC20021 9641 0

.é*.,*-<
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NEW COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI
CNPJ: 32.387.337/0001-90 I.E.: 90801626-23
RUA: CAMBE N" 9O-A JD SAI\ RAFAEL

CEP: 86.200-000 IBIPORÃ - PR

ANEXO 08

DFc I ÂRÂ(:ÃO DF FNOIIÂDFIÀMFNTO FM RFGIMF F TRIBIIT eÃo nFD A
M]CRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO8'2020

A Empresa NEW COMPANY LICITAçÓES -EIRELLI inscrito no CNPJ no

32.387.337/0001-90, com sede à Rua Cambe no 90-A Jd San Rafael CEP:
86.200-000 lbiporã-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, MARIA
EDUARDA GOMES RODOVALHO, brasileira, natural de lbiporá-PR, solteira,
portador de CPF 114.507.689-03, RG 10.M2.009-0/SESP-PR domiciliado na
cidade de lbiporã-PR na Rua WILSON BOTTI No 170 - CASA - JARDIM LAS
VEGAS - CEP 86.200-000.

DECLARAMOS para os efeitos do disposto na Lei Complementar no

123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa acima citada, está

enquadrada na categoria EMPRESA DE PEQUENO PORTE, bem como não

está incluída nas hipóteses do 40 do art. 30 da Lei Complementar no 123, de

14 de dezembro de 2006.
1

_)i

llJ,, t't
:;7

GIBERTO A MULERO
cPF - 517.0 0

4cRc - PR-0268
'i 
-Tz . 

g az . 
g g7loo o 1 -9õl

I][,W CCI,.II-ÀNY LICITAçÓES EIRELI-EPP

"ffi"".fiT8?"'$ât""t".
rBtpoRÁ - PR JI

i. ".-

lbiporã, 18 de maio de2020

t'\ \ -Ã3

MARIA EDUARDA GOMES RODOVALHO
cpF I Í4.507.689-03, RG 10.842.009-0/SESP-PR

PROPRIETÁRIA
NEW COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI

CNPJ: 32.387.337/000r-90 I.E.: 90801626-23

v-N-P'xl
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ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR
COMERCIAL DE ALIMENTOS E TEI

MATERIAL DE LIMPEZA. EIRELI
CNPJMF:16.579.1741ü.üD1-9O CAD/ICMS:906.02757-74

Av. Benajanin Gisverina n" llDT - Merie Julig - Jataizinho/PR

PROCURAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' OOU2O2O

A empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL
DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA . EIRELI, CNPJ
n.oí6.579.í74r000í-90, com sede à Rua Benjamin Giavarina, 1097 -
centro, na cidade de Jataizinho/PR, neste ato representado pela Sr.
ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR, portadora da Carteira de
ldentidade no 13.181 .OU-2|PR e do CPF no 800.919.849-80, residente à
Rua Piquiri, no 631- Centro, na cidade de Jataizinho/PR, na qualidade de
Titular da referida empresa, pelo presente dato,
nomeia e constitui, seu Procurador o Senho Alexandre Sextak Batistela
portador da Carteira de ldentidade no 4.998.168-6/PR e do n
822.630.949-20, residente à Rua Piquiri 631 - Centro, na cidade de
Jataizinho/PR, a quem confere amplos poderes para junto A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA praticar os
atos necessários paÍa representar a outorgante na licitação na
modalidade de Pregão Presencial n.o 008/2020, usando dos recursos
legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais
para desistir de recursos, interpôJos, apresentar lances verbais, negociar
preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso
de apenas uma licrtação).

Jalaiz o/PR, 20 de Maio de2O2O.

ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR
COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

Alexandre Sextak Batistela Junior
RG:13.í81.034-ZPR
CPF:800.919.&49-80

\
--r\,<-\-:§ i*J\-.i-r-'
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\1.1'ER.{(-Â() POR'tRÂ\SF()RllÂ('Â() lX) I\STR[ \lE\-TO I)E
t).'s('RtÇA() DE Ell PRISÂRIO I \I)lYl l)Ll Â1. E]l E]lPRES..\

I\DI\'II)T'AL DE RESPOISAI}It,I I)AI)E LI\IITADÂ

Ât-E\,\\t)R]. sExT.\K It {ilST}.1-.\.'t \IOR
( \P.t t 6.579.17{/tXXr l -9r) \lR}. tl t07577{{5

.\l-ÍlXÀ\DRE SE\I'..\K ll \TISl I:1..\ .,1 \l()R. bntsilcirtr. sollctrr,. n;ttLrritl ,.lc

.l;rprio. n;rscitkr gpl {)7(llll(X)1. ll.(i rt l.l.lltl.oltl-SSl) PR c ( l)lr n"lJ( x }.() I 
().ll-+9-80.

cnlurcipatltr crr -!1 t)l lolo. c(rnli'rnle ( ertidao ilc Iinrancipaçio n'1.-ll-.1. do Rcgistrtr
( ir il rla: l)c:strrr: \r.rturais rlrr Scrr iyo I{cgistrul tlo rnunicípio tlc lhipor;r. conl-ormc

nr rrie Lrlr n" ()ti7l?(rol 5jl0l07(x,(X)()()llio00l{l.il9. r!'sidcnle c d(}rniciliudo na

RLrir l)ir,1triri. n" (ri I. ( er1lr(). .lrrtuizilth,, l)11.. ( lrl' ttt;.ll(l-()(X)

lintprusário inJrr iJLrrrl :oh r, rt,rnlc cntpre sirrial dc ALl.\Â\DRt- SU\-t.\K
B.-\'IISTELÁ.lt \l()R c()nr s!'de à.\r llcn.rantin (iiararina. n'lt)t)7..lartlinr \llrit
.lulia. .lutaizinho PR.. ( [:l) 116.] ll)-l)(r(). inscritrr na .lunta ( onrcruial tlt, I)urartit :ob o
\ll{l: .lll0lt7Íll98l cnr (Xr 0J l0l0 c nrr ('\PJ \ll' sob o núrlcro l(r.-i79.17.1 ()001-
()( ):

Rr,'s,rlr c llt.'rar ptrr translirnnaçà() a crnprc\a intlir itlual passantkr a constituir o tipo

iuri,.ljc,.r de l-rlprcslri,, lnLlirirlull Jc Respt'rrrahili..llrd.' Iimitatla. nrcr.lr.rrrlc as

\csr.rintús cliiusular :

( t..\t §t L \ I,Rlltt.lR.\ - l) \ t tr \\sl()R\t \(.i() tx) 't'tP() .tt RiDl( ():
liea t rln.' lir rrr ld.l ir n;rturc/J -iuriJre Je.tu lrrnprcsa Indirrdual. crr l:nrpresiritr
lrrrlir idLrll dr RcsponsabiliJaJe I iuritedl sob u rlzi-ro socill tlc At-[.\.\\l)RE
sl:\'t.\K t],\'t'tst'El-.\ .lt \lOR - ('oltER('t,\L DE ÂLlltu\Tos Íl
\1.\TtlRL\t- l)8. LlllPt Z.\ - EIRI-Ll.eonli,rrlc laculta a l-ci l0.ll16 ()1. anilro ()8(1.

que dorur lrrrtc se retcni c\!nr sut|-ro9açatrr Jc lo.|,: os direitrrs c obriuaçrics pcninentes

.ro Iiprr juritlicrr trrl translirrrrrlrlo.

( l-.\t St l-A SU(;l \DÂ - IX) (',\PII.\1. S()('I.\1.: ( ) caprlll r.lu turprcsa

iniliriilLral ornlrlr)sl(rnlr:ida.-já intcgrllizaJo lto ralor tlc l{S 105.0(n).00 (ccrltrr c c inctr

rlil rcars I l(!talnrclrtc intcr.lraliz;rdo. passu a c()nstituir o capital da l:ntprcsa Indir idual

Jc Re:Pr'rr:ahilirl Je l.inrit.rJir.

('l-.\t St 1..\ 'tF.R('EIR.-\ - I)rtrr turtto. prs\J il trilnscrL-\ r-r. nJ irltcirrJ. se u ÂT()
( ()\S l ll l tl\'() J.r rcleriJrr ctttprc..t. !,,r'r'r r' lc,)r'cilttittte:

\l.u\A\DR[_ sr]\r'AN B.\-l'lsl'ul.A.rt \loR -(()\lÍrR( lÂ1. l)E
.\I-I\ll.\T()S Í. \1.\',l Í.Rl.\l- l)1. l-lllP[-7-Â - t-lR].1.1

( \P.l 16.579.1 7llíXX) l -90

\'t () ('0\s l l'l t l l\'o

r §-\<
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Àl. t t_R..\( A() P()R TR.\\s['( )R]t.\('Â() IX) I]..STR|- ]tENTO DE
I \s('RI( _\() l)1. t. \t PRl.s.{Rlo I \ Dlvl Dt'AI_ E}l E}lPR}_sA

t\I)tVt I)l- ..\t. l)1. Rl.sP()\s.\RI t. I l),\t)u t.t\t lT,\t)Â
ALt_\.\\l)R[. St.x'l \K lt.\.I tsTut_..\.tt \toR

('\P.t t6.57e.17J(X)01-er) \tRE {l r07s77{{5

.-\t-U\.\\DRt- St-\'I'.-\K llA l lS'l t-l-.\ .,1 \lOR. hrusilciro. :()ltcir(). nrtural de

.lapao. uascrtlo cnr 07 0ll l(X)-i. lt( j r)" l.i.ltll.o+l-SSl' PI( c ( l'l n"8([).919.11.+9-80.

cnraneipadtr crn ll 0l ll)10. corrlirrnrc ( crtirliitr dü l:nraneipaçào n"l.-l li. do ltcgistro
('iril das Pcssoas \aturais do Scrriçrr l{cgistrrl d() nlunicipio rJe Ihiporii. conlirrnre
ntatrictrlun l)ti7l7{)Ol 55:Ol0 7 Í)l)ol){Xr ll,1 {n)0l.llll9. rcsidcntce d(}rniciliudona
Ilua l'iquiri. n' ()ll. ('enlro. .lat.rizirth,' l'l{- ( l l' li6.: l(l-()tn).

( t.,(t st L,\ PRtlt[.rRA - \()\t[. l.]]il'Rt.s,\Rl.\l-. sEI)u E D()]u( it.to: \
c'nrprc:,J ltir;.lrii srrt o nol'Irc L-nlprü\rnll Jc .\l-[.\.\\l)RI.. SEXl'.\K lt,\'tlSI I]1.,\
,il. \t()R - (-()]tuR( lÂl_ t)[_ .\l.l]tt_\t()s [_ ]tÂt'[-RtAL t)u l_t]tPEZA -

lll R[-l-1. corrr sctle c .ltrrlierlirr u .\r. l]eniirtrtin (iiar lrina. n" 1 097. .lardinr \Íari.r .lu lra.

.lllri,/inho I'R. L LI'8(' Ilo-(){ro.

('l-it st 1..,\ s[.(;t \I)'.r - Hl-t,\ts t: ()t rR,\s DEpt.\t)Ê\('lAS: \ cnrprcsl
pr,dcrl a quilqucr tcnrpo. ahrir (!u l(chitr llli;rl oLr orrtrl dc1*-ntleincrt. t')() pJi\ ()u n()

c\teri()r. rlcdiantc :.tllcraçào dtr .\1,, ( r,nstilulir rr assinarlt' pdlo trtLllJr

('L-{L SL l-.\ 'l't-R( }llR,\ - ()ll.lt--l (): .\ tnt}rre sa te r;.i por ,rbicto l c\Plor.rçr"io tl,.rs

rlrrrrtlr,, rlc I abrierçuo tlc pr,,tlttltrr tle lrarlaria c conlc'itaria c(rn) prüdontiniinci dc

prrrtlrtçi'rrr pr(ipriil: \ lir)rncre ittlo. ( ,.,rttcrci(r \ irrL'lisla .lc lrtigos tle arntarinlro::
( r)nlL-rer() rarr'iistu dc lttrrtrlirrtrg[aniciros: ( rrntrrcrt) \ar!'iista de laticinrt,s c liios:
(r)nrcrci(r rare'jisll dc clrrncs (irç()Ll!Lru): ( (lnlcrci() \ arl.,.iistJ dc artil:rrs dc papclari :

( ()rlle[el(r \ rrrr'li\llr tle r;utcu11lcs-r[rtttir.ltttilurior: ( r)r]lcrei() \ ilrL'iista Jt britrqucdos c

.tor.lor clclrt'rttic.rs: ( ()llrürci() raretirt,r ,.lc lir|rrs: (0r)lerci() rarcjistu r.le lrtiuos
e5Jr()nl\ ()\ ( rrtttcrettr r urclirta Jc pr,,.lLrt,,. Je higrcnt pc:\soJl. L ()nrcreirr r arc'ii:ta tle

il csiulirt() c sLl\fnrIe\. L()ntcrri(r r,rrelrrlu de rtt.rtcrilis cletrictrs. (ontcreirr \arr'liita
(l( L,'rl)f'ulJ(lrrrc\. rllrrllilr'rc.. .ul)r ir)rcr)k'\. cqLtipltttettt,'s nürJ inl,rrtllillleJ e

peril.'rie,rs: ( rrllrercirr r arr'iiste Jc clctr()J()nrcsti[()s ü c(luipi. t)cnt()s dü audic e \ idco:
( (rn)crei() \arL'iistl dc jnslrL trclrtt,: r)ru:iüiri: c .rce:sorit's: C.rrtrcrcio rure'iirtir rlc
rll() \ cis J)itra rcs idcnc ia c cscritt,ritr: ( orrere ir, \ rL'iista dtj cJlÇados: ( ()nrcrc it, \ irrL'lt:til
Jnig()r J(r \cslLllrio e Jeüssorit,s. ( rrrttc[eio r;tre jistu dc tccirlos: ( onrcreit' rlrc.li.,ta tlc

pcça5 e.tLcss()ri(rs Jtrr\()\ f!itril \cicul()\ r.rul()lt'l(rt(!rcs: (()nrcr!ir) \ar!'iiSta rlc fccafga dc

ernuch(!: narJ equipanrcnt()s dc ir)li)rnrllreil- ( onrcrci() rrtrqista .lc Lrlcnsilit,s

iltrntcrtierrs: Strr iç,,r Je li'lrrür)l\i :
l'arágrafo único: .\ enrprcsl clcrccni e()n) (lcdicuçal() crelusrr u es.rtir idar.lcs tlcseritas

.r!rt).r. Jlr(\ l.lJ: t[t le,:t'l.tçtill ct)l \ l-\'r.
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.\L.l'[_R,\(..\() POR 1 R.\\Str)Rll.\('Â() D() I\STRt']lU\T() l)E
I\S(-Rt( AO tlE E\tPRt.S..\RtO t\t)tvIt)1".\1. Elt EllPRt.s\

l\t)1\'t t)t A t. t)u Rt_sp()\s,\llt l. I t)..\ t)E I_t \tITÂt)^
..\l.t.\Â\DRt. sl.\'t .\K tr \1 ls'l't_l. \.lt \loR

( \P.l t6.s79.1 7{/(X}0I -et} \ l R}_ { l t 07577{{5

( t..it st t.,\ et .\RT.\ - t\Í( t() t).\s .\.l tvtD.\l)Í-s E pR.\z() t)Í. l)1. R,\( i()
l).-\ E\lI'RUS..\: .\ crnprc:a inicrt,u 

'Lras 
ltiriLlltlcs crn lJ (17 loll c scu prazrr dc

rltrraçlio c por tetllp(' inJctcrrlin:rtlo.

('l-i t St 1..\ QL l\'[.\ - l)() ( .\l't'1 ..\l.: ( ) e Jpiral rla cruPrcsa qLrc eid!'RS l05.(xX).(x)

(ccnlo c cinctr nril r,.-ais). Ii.i t()talnrcnlc intrsrrliz,r,,lo Êrlr rrrorila c()rrcnlc (l() prris lica
rrprrscntrdo dit scr.luintr lirrnra.

\ omc Valor RS

\ Icra nd re Sertak llatislcla.lunior RS l 0).0()0.00I 0()(',,

( l-,\t St I..\ s[.\'l .\ - R[-sl'()\S,\l]ll.ll).rl)t: D()-l'l-tt l.AR: .\ rc.ponsahilidlde
(l() titulirI e rcstrill .l() \:]l()r d\) eJpttitl. rü5Pon(lcnd() pclu intcuralizirçi.irr Jtr eapita].

eonlirrn)e dis;.xr:trr r)r) rrt 9til) rlrr I ei lo ]O(' lool

( l-it st l-A sÍ-l tlt,.\ - ( t-ssÀ() t. r'R.\\st [.RÊ\cI.\: o capirat p,r.tcrá scr

ecr.lit[r rrLt lr,lr]slL'rido telceir()§. ile lirrttta or)cto\J ou niir).

( LÁt st-,LÂ olTA\"\ - ,\l)Iil\ts'l R.\(..r() DA u\PRESA lt t s() r)() :\i()Itt-
U\IPRESÂRl.\L: .\ lrtlnrinistraçal(r (la enrprc:ia crherá ro titular .\1.1.\A]§DR[:
SU\TÂK Il--\TIST[.1,.-\ ,lL \l()R conl os por,lcrcs c atribLriçircs,,lt'gcrir c ildnrinistrlr
()\ rlr'l.l()ci(t\ da ctnprcsit. rcnrc\cntJ-ll ltltrlt c pitssirirncntc. jutlieial e crtra
ir,r.lici:rlnrentc. frL'rât'rlr (iruiios pLrhlic,r.. instituiçõcs Ilnlrrceiras. cnti(ladcs priratias c

tcrcciros ertt geril. hcnt Ion]() pnltici.rr t()d()5 ()s Jcr':llri\ utt,s ncccssírios à consccLrçiit, tit,.'
,rh1elir,r. r)u li deIcs.r,,los intcresses e Jircit,r: rlir enrpr,.-sa. autorizldo () Lr\() (l() n()ntc

cnrprcsarirrl.

( l-AL §t l.\ \()\A - Rt-] 1R.\1).\ I)t- PR()-l-.\llOR[.: O trtular p(]dc ll\ar ulnl
reurüJir Incn5.tl. .l tltul(l dc -'Jrrrr-l.thorc'. rlhsL'r\itdas .rs disprrsiçires rct rr litrttcrttarr.'s

Pcn irldn (15

( 1.(t sI L.\ t)Í.( l\tA - [.\].R( í( t(). Dt:]ro\s't'R.{(Õus Ít\,\}(tlRÂs r.
P.\R l'l(.1P.\( .\O lX) l'l'tt l-.\R \()S ltEst l-'t.\l)Os: A() t('rnrin() de crda
a\creici(). coincitlcrttc e()r'n () ]n(! ci\ il. (' trtulür pr'!)ccdcrJ à elutrtrraçitrr (h inr r:ntl'rrio. tlo
halunçtr patrittrtrnirl c dúr)lais tlcnrort:tr;rçires eontibcis rcqucriclas pelJ lügislilçt-ro
cnrplc:.rrial. clab()radJs ertr eorrlirrntitladc e()nt iI5 \ormas []rasil,,'iras tlc ( ontabrlidltlc
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rLrt-n r«,'Ào p()R't'R,\\§t'()Rlr..\( .\() IX) l\s't Rl- ltErl'o t)u
I\s( Rl('.\() l)I_ t_\tPRES.\RIO I\Dtvtl)1 ,\1. 1_\t EltPRf.s,{

t\I)tvil)t Ât_ t)t_ Rt.sP()\s.r lil L tD.\t)u 1.1\ilT.\l)..\

.\ L t_\.\\ l)R ]. st_\'t.\K lt.\'t. I sT t-L.\ .t t \ l()R
( \P.t r 6.579.17{/(XX}I -90 \lR[. {r 1075771{5

Parágrafo único - .\ er)rpresr ptrtlcr;i lcr;rntar balru'tços ,ru halancctcs pltrirroniais cur
pcritrdos inlcriorcs .l LrÍr] iltt(). c rl It.rcrrr rpurtdo nL':sils dcnrorrstraçires intcrnrctliárias.
poderá scr rcpassil(l() rnensalnrcnlt'rrt, titular. a titrrlo d,."\ ntcc ipaçlio de Lucros.

(.t.,(t sl 1.,\ l)[:( r\1..\ PRI]tEtR,\ - .,1 l.(; \]r[-\1 o DA§ (-()\T..\s: \os
qu tr() I'ltcsüs.eSLrirttes arr tc'rr,ltitt,r.i() ct.rerai0. rr titLtl;rr rlclihcftr:0hru as c(rnlit: c

,-icsi,..:nlt .lrltrlirttslrl(l\rI(: (lulur(l() lor (\ !ir\()

('Lit st l-A l)Í-( l\1.\ sl.(;t \t),\ lAl-1.( lll]-\r'() ot l§l t-Rt)tÇio:
I alc.cnrl,., \)u ir)ter(litilJ(\ () tltültr. J ctltfrerir c0ntinLrará sua5 ati\ ida,lcs ct,nt ()s

hcr.lcir.,.. rLl!c§s()rü\ c () irc.tna/ \f,1) senli() pr.tsstrcl rru irtcri:tintlo intercssü dcstcs.
o r rlor llc scLts ltitr ercs \crii ilprlrJd() r' liqLritlatltr c()nl hilsc na sitrr;rçrio patrinrottial dl
enlprr'\il. à tlittlr dlr rcrtrltrçiro. rerilieaila ern ballrrrço cspccr;rlnrcntr lcrlnludo.
Parágrafo únicO - () rlrcsn],r procçilirrrerrto :cni rd()tild(r L'r'll ()ulros cit\()\ cnt !luc it

!'r'nfr!'\J sc rcstrlr n crn rclaçiio 00 scu tilulilr.

( t-Át.s[ Lr t)Í.( r]1.\ 'l t.R( t.lR,\ - l)]:( LAIL\( i() D]-
l)ESI\lPl-l)lll[-\'t(): () ..\tltnirtistmcl,,r.lcclilnr srrh a5 ncnils da lci. quc nr-rtr estii

inrpe.li.lo Jc crclccr u atlnrinistraçr-rtr tl.r emprc:;r. por Ici cspccial. ou crn rinuJc dc

con.lcnlrçlio crirnirlrl. (tu p()r ss snc(lntrill sob os ç1fi1115 lJcla. u pcna quc r ctlc. ainda
quc lcnlp(trirrilltl)cnlc. () 3cc\\() r i:rrgrr\ Irrih]ie()\ orr prrr erilnc lilinrctttlr. dc

prcreric,tçi.r. p1i1;1 1ry.111r1r1111). e(rn§Ll\\:'lo. ncCulirl(). r)U e()rltrir ll CC(1t1r)rni p()pular.

crrntrit () \i\tcnrit linltttecirtr nueirtn.tl. a(rrlrl r)()n rs ile tlclr.'sr dlr c()ncrrrri'nciit. c0ntra

lr: rel.tçire: dr' e()r1.unr(). ti' prrhlieu ()u ;l l.\r()nrie(l.rdü.

(l_,\tstl_.\ l)[.(l]t.\ Qt.\R't.\ - t)o t.\Qt.\l)R,\]tt-\I.() D() PoRt']_
t-\lPRÍ-S.\Rl,\1.: () tilLrlilr tleclura. :,rrh;15 pcnl\ iiu [-ci. rluc r rn]prcsa sc cnquüdra

nir e()r)Jiç:-i() tlc \ll( R( )!- 1l l'Rl,S-.\. rro' le nrrt,s tla I.ci ( onrplcrncnlilr n" ll.l dc

I.l 1l l0{)6.

( [.Át sr. l-,\ t)Ír(.tlt,\ Qt t:\*'I'A - D.\ l)lt( t-.rr,RA('Ã() r)r. \io
PAR'fl( lPÂ( Ã() Ull ()t l'R-{ LlRt.l-l: () riru[rr tlu cnrprcsa

,.lccllra. :.r1, Ji pcÍl.t\ ril lci. ,.1u,.' nio lit.trlnr cott]\) litular ,.lc n.'rtltuma r)ulrJ ürtlnrcsir

intlrr iduul Jc respr'n.uhiIirladc IinritaJ:r.

( l.it st 1...\ l)Íl('l\1.\ sI-\'f.\ - l()R(): I:ica clerro o lirrtr tlc lhipora l'l{ par.r ,r
c\erriürr) c () errnrl,rirnertl() J(rs Llrruil()\ e r)hrirJçi)c\ rcsultiultcs dcslc e()r'tlÍirl().
rcnLlrlci.úl(l()-\e. e\l)rc\sJll)cntc. a (luJl([rcr (]ulr(). p()r ntair prir ilcuiado qtrc 5!'ia.
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pÊcrrocorD: 201753502 DR 16/01/2020. cóDrco Da v4rFrcÀçio:
120015861,19. rIRE:,11601010sf 5,
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ca,la'rtB,22/or/2020
E. ry!êsafacil.pr. goY.br

À vâl1atadê dê6cê doclroto, sê iPrea6o, ficâ sujeito à c(qriovação ale 6ü lut@ticiiládê Eos respêctircá poltais
IEfolDltlo Bêua Íêspecti@a cóaligos dê vêrilicàção
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MinistéÍio da Fazenda

Receita Federal

coiiPROVAXTE DE INSCRIçÂo cPF

Número

800.919.849€0
Nome

ALEXANORE SEXTAK BATISTEI.A JUNIOR

Nascim€nto
0710812003

cóDlco DE cot{ÍRoLE
Bí B2.OBC4.81F6-4468

É-ínDGEMri í3.í8í-44.2 o^r^ E E@Ãcúr2uqio
.sc AI-EXAI{DRE SEXfAK BAÍISTE Â JUIIOR
FurçÀc 
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Emitido Pêl,a Sêcrêtaria da Recêita Fêderál do Brasil

ir"s í5:M;30 do dia 21,0í:àO2o (horá ê data de Bresilia)
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ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR

COMERCIAL DE ALIMENTOS E
MATERIAL DE LIIMPEZA - EIRELI

CNPJ/IvIF: 16.579.17410001-90 CAD/ICIVIS: 906.02757-74
Av. Benajamin Giavarina n' IU)7 - Meria Julie - Jataizinho/PR

DECLÁRAÇÃO On PLENO ÀTENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE
IIABILITAÇAO

PREGÂO PRESENCIAL N' OO8/2020

A empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE
ALIiIENTOS E MATERIAL DE LIIIPEZA - ElRELl, CNPJ n.o í6.579.í7.[/000í-90,
com sede à Rua Benjamin Giavarina .1097 - Maria Julia, na cidade de Jataizinho/PR,
neste ato representado por sua titular, no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas
da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Jataizinho/PR, 22 de Maio de 2020

ALEXAN
COMERCIAL DE AL T

Alexandre Sextak Batistela Junior
RG:13.181.034-2/PR
CPF:800.919.&49-80

TISTELA JUNIOR
ERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

-à('=\ÉI:.s-*ç-
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Govemo do Estado do Paraná
Sêc.etaíia da Micro e Pequena EmpÍesâ
Junta Cornercia, do Estado do Paraná

Enpren>>Focil §

NÔd EúprÉrt|r: ALã |IORE SEXTÀX eÁISTELÁ JUttOR - COIERCT L DÉ AUIÉIÍIOS E I^ÍERi t OE ItpEZA , EREU

[íu,a Júídiqi Empi@ lrÉivúud dê Resldebdr.Íâdê Lnrldá lde Narur% EmpíesáÉ)

(»isto
FAAruCAÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA CO+l PREoOI4|NÂNCIA DE PRODUÇAO PROPRIA MINIMERCDOI COMERCIO VAREJISIA DE
ÂRIIGOS D€ ÂRÀ{ARlNl-iOS; COIIERCIO VAREJISTA DE IIORTIFRUTIC|RANJEIROS| COIiTERCIO VAREJISTA DE LÂTrclNlOS E FRIOS| COMERCIO VAREJISTA
oE CÂRNES (AÇOUGUE), COTTERC|O VAREJTSTA DE ARnGOS DE PAPELÂRIA, COÀ4ERC|O VÂREJ|STA tlE SANEANTES-DOM|SSAN|TARTOS CO,úERCTO
vaBEJlSÍA OE BRINOUEDoS E JOGoS ELETRONrcOS COIúERCIO VÂREJISTA oE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTGOS ESPORTIVOSi COITERCIO
VÂREJISTÂ DE PRODUTOS D€ HIGIENE PESSOAL, COiIERCIO VAREJISÍÂ DE ÁRTESÂàIATO E SUVENIRESi COiTERCIO VÂREJISTA OE MAIERIAJS
ELE-rRlcOS, COIIERCJO VÂRÊ]ISTA DE COIúPUIADORES, MONÍTORES. SUPRIMANTOS, EO{JIPAMENIOS PARÀ INFORI'ÂTICÂ E PERIFERICOS;

I couERcro vÂREÍsÍA DE ELETRoDotrEsIcos E E(rurpaMENros DE auDlo E vrDEo; coMERCto vaRÉJtsra DE lNsrRUMENros MUSrcÀs E

CERTIDÃO SIMPLIFTCADA

Sistêma Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

C€ÍtificaÍnos que as iÍÍormâçôes abâüo coostam dos doclm€ntc aíqurvados
n€sb Junla ComerÉ, e sáo

DÊ TÊC|DOS| COMERCIO VAREJISTA DÉ
DE CâRTUCHOS PARA EOUIPAMENTOS

0€'lo3t2020

Prolcôlo: PRC2m205223O

OS NOVOS PARÂ
COMERCIO VAREJISÍA DE

Término Ílo XaDdato

Término do landato

xlRE (s.d.)
416010í0535

CÍ{PJ
1 6.579.1 7.1/0m1 .90

{nd6lço coírdoro
vendâ BEIUAMIM GtÂV/qRlNÂ N. lm7. JARDIM MARTA JULIA - Jatasmh.VPR - CEP 86210m

ACESSORIOSi COIúERCIO VAREJISÍA DE MOVEIS PÂRA RÊSIDENCiA E ESCRÍTORIOi COMERCIO VÀREISTA DE CÁLçâDOSi COMÊRCIO VAREJISÍA
ÂRÍIGOS OO VESTUARIO E ACESSORIOS| COITERCIO VAREJISÍA
VEICULOS 

^UTOMOÍORES: 
COMERCIO VAREJISTA DE RECARGÀ

UTENSILIOS DOUESTICOSi SEFMÇOS DE FOTOCOPIAS.

Câdtrl
RS 105.00O,m (cênto e ciírco mil rÉb)
Cafit l HegÍdi:âdo
RS r05.m0,m (cento e cinco mil rêá's)

Trtul,

ÁLEXANDRE SEXTAX BAÍlSÍÊLA JI,NIIOR
CPE
800.s1 s.84s-Eo

Oadol do Artnini!üadof

ALEXÂNDRE SÉXTAK BAÍ]STELÂ JUNIOR
CPF
800.919-849€0

S

lnkio do Iaddo
Án1m20

ümo ArquiYámênto

2ZUrâ20 ?9m171m16 2M/2M-EMANCIPACAO

Esta ceriildão Li eÍriEa arloínali:aÍÍÉíie em 23m4lz)m. à 1 31 (honáÍb de Br6íiã).
Sê imp.e6sâ, veíifica. sUã arêÍÍEidde ÍÉ lrüp.lrrrr..ínF!.rÍ.cil.pr.go{.br, corn o ód{o X3Â'iIULG

Siüração

Stâtrrs
SEM SÍATUS

llllillllliltl
PRC2@20522§

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCÁIA
Sêqetâ.to G€ràl

'l de 'l

tuquiY_rÍEíto do Aro
Co.rst'u,tiE
21n7m12

lfli;ío d. Atividad.
$n7DO12

ME (Miroê.nprêsâ)
Prao ds Durâsáo

U-S.S-ÍJ-)

/



ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR
COMERCIAL DE ALIMENTOS E

MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CNPJ/MF:16.579.17410íüD1-9o CÀD/ICMS:906.02757-74

Av. Benajamin Giavarina n" 1ü)7 - Marie Julia - Jataizinho/PR

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO M]CROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUçÃO DOS BENEFíCIOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nq 123|2OOG e 14712014,.

PREGAO PRESENCIAL N' OO8/2020

A empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE
ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob o no

16.579.17lU000í-90, estabelecida na RUA BENJAMIN GIAVARINA , no 1097, Bairro
MARIA JULIA, CEP 86210-000. DECLARA, para os fins do disposto na Lei
Complementar no 12312006 e 14712014, sob as sançóes administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl), conforme inciso I do artigo 30 da
Lei Complementar no 123, de 1411212006',

(X) - MICROEilPRESA (ME), conforme inciso I do artigo 30 da Lei Complementar
no í23, de 1ttl12l2006:

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme inciso ll do artigo 30 da Lei
Complementar no 123, de 1411212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4o do artigo 30 da Lei Complementar no í23, de 1411212006.

Optante Simples nacional: Sim ( x ) Não ( )

Jataizinho/PR, de2O2O

ALEXAND TISTEI..A JUNIOR
COMERCIAL DE ALIME TERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

Alexa re Sextak Batistela Junior
RG:13.181.034-ZPR

00. u

ROSELY VAZ
Pr.0322

SANTOS

I&í*€-

.o.2



) MunicÍplo de Nova Santa Bárbara ) *r,-,
Pregão Prcaênci al 812020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS
CÍgJ: 24.293 í'i9/0001-6E Fornecqdor: BRUM ANTLI\ES I'IOOA ERE-ltvE E-mail: lcitacao@brunanoda.combí

Endêroço: RLA FLORI@ TOIúAZ 30 - CE]IIRO - O-FüIMA,fR - CEP 84280-000 Telefone: ií335451358 Fex: Ce lular: ,1399669261 'l

lnscrição Estadual: 9071667402 ContadoÍ: Telotona contsdo r: 4335452099

Rêprcsentante: JLLIúAR BLEI\I) GARCIA CPF: 044.675.209-61

EndeÍ€ço ÍcprêsGntanlê: AV ANTOIIIO Ct .ll-A 980 - CENTtto - CI-RIMA/PR - CP 84280-OOO

RG: 89578892

Têlefon. Ío prê se ntante: 433545'1358

E-mail reprasenlantê i Icitacao@bíunanoda.combr

Banco: í - BB Agênciâ: 4739- riuva - O]íiúva/ÍR

I

Fornecêdor snquadrado como microempresa ou empÍera do pequa
Lob : 001 Lot. mí

N" lt.m D.lcrlçlo.ro P.oduto, Servlço

Conta: 9791-6

poíe (pare obler os beneÍÍcioa da hicomplêmentar n'12t/2006)

Qtdê. unld PÍ.ço iiLrlnio ÍVhrc. lrodêlo

[bla da rbortural c/,l01n0l6

Prâçá Unltarlo PÍ.ço Totâl

m1 Cêst! básic! cont6rdo 27 llêns, s.ndo: 20O.@

02 Undad6 - Âchcolâlâdo sm pó imlantâneo vilamin.do. smbalagsm dê poh6lleno loiloso
alóxloo/reÊrriante Polo 4O0g Vâlidâde mlnima d. I m6rês.
02 Uni&d€€ - Áç&ar cÍistrl color.çâo unÍorme 6abor caracteí!lrco rcento dG matênars
têrÍo.oa. púasIas delilos animâis ou vê96lal§, odoreB 66tranhos. acondicionado êm
embâlsgem de poli€iil€no alóxrco, líanapârenie, ílsbtenle contcndo 5 kg Validade mrnima dê
12 mêses.
02 UnrdadGs - tuÍoz Iipo 1 longo íino poldo quê conlentla laudo dc clstsificsqáo corEtândo
ulnÉádB márima d. 14% quêbÍadoÊ âlé 9.5% smbâlâgêm rlê pohêlrlêno àtórrco6tÍanspaÍenls
r6sl3l6nte conl6ndo 5Ig Valdad€ mlnm. de 12 mese! I
01 Unidsde - Bolacha lipo doce ê,hb6lâgom dá polletrleno álóxlco tranGgarentê üsrsl.ríe
heÍm6lrcam.Íle lêchado conlendo slá 4@O Vald6d6 mlnma de I m..es t
01 Unidade - Bolacha lipo 3âlgad., 6mballgem dô poilêl êno elóxrco 1rânspârenta, íeÊlslente
hêrmêlicamênte fechado contêndo alá 40Og Vâlidáde mlnimE de I mcres.
02 Unidad63 . CaÍé em É lo.rádo molclo. tpo arábÉâ. coniloh b€bida dura, lorÍaçáo mádiâ
puío, €xlr. íorle allo vácuo com .êlo d€ pursza ABIC. .mbalagem 5mg V3lÉsd€ mítuma d€

m Unidãdos - Chá mat6 Íolh& e laloê loílados dê erva-mâlê paÍa iníuBáo Câixa 2mg.
Vâldadô mlnrma dê 6 m.iês
02 Undad6s - ExlÍalo de lomate Embslâgem com 3669 Validade minima I mcses
01 UnidÂdê - Faính6 d€ mandiocà ílocadr "biju", pacolo I kg. Vrlidâdê minrma de 08 m66êâ
02 Uhidad6s - FêrÉo cl6Ês€ corer, pacol. 1 kg Validadc mlninra dê I meses
02 Unrdad6s - Fubá (,ê milho em.rclo Pacole 1 kg ValÉade de 8 mêso€
03 Unrdadês - Í\êcaíáo com ovos, trpo eapaguele ou n'8 Pacol. 1 kg Valdad6 mlnima dê E

03 unrdôdô3 - Ôbo dê sola roÍrnado Frasco com 9m ml
02 Undâdês Sâl rol inado, Ddado, clor€lo dê sódio, iodtlo de polasslo e anlf(,nêclrnte lNS,
535 (lêíociánelo dc sódio) Pâcolo dê 1 kg. Vâlldadê mlhima do 8 me6.6.

cEsÍ 136,ô3 CONFORME ANEXO 13a 63 27 3â.ú

*--<-
PREçO TOTA OO LOÍE

IOTÁL DA PROPOT}TA

27.J2t,00

27.32t,00

Valdade ds propGtâi 60 dias

PÍazo d€ entÍôga: 5 dias

(^,
q,
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,/) Municipio de Nova Santa Bárbara )
Prêgâo Pres.ncl al ü2020

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVrÇOS

CIçJ:24.293.119/0001-6E Fornêcodor : BRUM ANTL,€S NODA ERE-ItlG
Érderoço : RLA FLORTü TO|úAZ 30 - CENTRO - OJF!,A/FR - CEP 842m,000
lnscrição Estadull: 9071667402 Contador:

Taleíono
E-mail: lcitacao@brunanoda.combr

: 4335451358 Fax: Celular: 43996692611

febtone contâdor: 4335452099

RG: E9578892tupresêntãnte : Ju-ÍvlAR BtEI{O GARCTA

Endorêço ropÍesontqnte: AV ANTOI{O CfÀrl{ 980

E-mail rêprê3êntento i lcitacao@bÍunanoda.combr

Banco: 1- BB

CPF: 0.14.675.209-6'l
. CENTRO - C{'RWAr'PR - CEP 8428GOM

Agência: 4739-2 - C,uriuva - CuriúvaíPR

Fornecedor ênquadrado como microsmprêsâ ou empÍesa de poquêno porte (para oblaÍ os

Ío lofons rs pre sc ntsnte: 4335451358

hta de aberturE: 0ÉlO112016Conta:979'l-E

com plemênt.r no í 23/2006)

BRTNA A
C|PJ

EFE] Í!E
19/0001-68

-{,
\§J §,..-"_í"

r:-À ?

€PrôFéb- Vísao 11.l1 21,62@ 16553
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À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Santa Barbara

Pregão Presencial 8/2020
PROPOSTA COMERCIAT

A empresa BRUNA ANTUNES NOOA EIRELI ME, estabelecida na RUA FLORINDO THOMAZ - 30 - CENTRO

- CURIUVA - PR, CNPJ ne 24.293.f19/OO01-68, apresenta a sua proposta comercial relativa ao objeto
desta licitação, modalidade PREGÃo PRESENctAL Ne. 8/2020.

CHOCOMIL R$ 4,77

Valor
Total

R$
9,54

2

Achocolatado em pó
instantáneo, vitaminado,
embalagem de polietileno leitoso
atóxico/resistente. Pote
40 Validade mínima de I meses
Açúcar cristal - coloraçáo uniforme,
sabor característico,
isento de materiais terrosos, parasitas,
detntos animais ou vegetais, odores
estranhos, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico,
transparente, resistente, contendo 5
k Validade mínima de 12 meses

' ArÍoz üpo í longo fino polido que
I contenha laudo de
clessifice Éo constando umidade
máxima de 14% quebrados até 9,5olo,

embalagem de polietileno atóxico,
transparente, Íesistente contendo 5 kg
Validade mínima de 12 meses,
Bolacha üpo docê, embalagem de
polietileno atóxico
transparente, resistênte,
hermeticamente fechadocontendo
ate 4009. Validade mínima de I
meses.
Bolacha üpo salgada, embalagem de
poHileno atóxico
transparere, resistente,
hermeticamente fechadocontendo
ate 4009. Validade mínima de 8
meses.

2

2 D OURO 9,03R$

R$ 10,98

3,46

NEcRA

06
R$
I1

J 2 MARINGAENSE

RACINE

R$
21,96

4 1 R$ R$
3.46

5 1 R$
3,69

Descrição detalhadaItem Qtde TUARCA Valor
Unitário

b..-
ll'tr' l. l,'rinrl li,maz. :lO - r .|'tL - l "ri,;' a - l'tl - l l.l tl l:.:ll0-íxxl

( Íil ) 9l l:i-(rJ:t l - ( Í:l ) ;§ 1,'; l:L;B

R$ 3,69

2(.,-
<srd)
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6 Café em É torrado, moído, tipo
arábica, conilon bebida
dura, tonaçáo media, puro, extra Íorte,
alto vácuo com selo de pureza ABIC,
embalagem 5OOg. Validade mínima de
08 meses.

Extrato de tomate. Embalagem
com 3659. Validade
mínima 8 meses
Farinha de mandioca flocada

i "búu", pacote 1 kg.
Vâlidade mínima de 08 meses

u Fubá de milho amarelo. Pacote 1 kg
Validade de I

I meses
Macarrão com ovos, tipo espaguete
ou no 8. Pacote 1

2

2 QUERO

2 SINHA

n$ z,oe I R$
15,36

R$
't t,00

R$ 2,32 R$
4,64

R$
6,87

R$ 2,70 R$
5,40

R$ 4,34 i R$

:13,O2

CER

8

9

o32

2

S

unrao

R$
10,71

Validade mínima de 8 meses

t4 Sal refinado, iodado, cloreto de sódio, R$ 1,33
i iodato de potássio
i e anti-umeclante INS-535 (ferÍocianeto
; de sodio). Pacote de 1 kg. Validade
mínima de I meses.

Declaromos que, em nossos preços, estão incluídos todos os cltstos diretos e indiretos pam o
peíeito conclusão do objeto do licitoção em epígroÍe, tois como e quolquer outra despeso

incidente.

Prazo de volídode dd proposto: 60 dios.

Condifies de Pogomento: conforme editol.

Decloromos que os produtos não serão entregues frocionodos.

Todos os produtos estõo com MARCA, conÍotme editol

RS
2,66

R$
í36,63

a

a

a

(
lluu l"lorindrr li,m.rz. 30 - I '',rtÍ', rt'.;'rttr-Pll-llll'ltljÍl0-oíX)

Chá mate - folhas e talos tostados de
erva-mate para
infusáo - Caixa 2009. Validade mínima
de 08 meses.

7 UNIAO2 R$ 5,50

d pedro1 R$ 6,87

Feijão, classe cores, pacote 1 kg
Validade mínima de I
meses.

t0 2 MARTNENSE I nS S,rs
I

I

I

R$
10.26

Ôleo de soja refinado. Frasco com
900 ml.

t3 3 coamo R$ 3,57

TOTAL

í ll| ) ,l I l:i.9ljt I - ( lil ) :!..; l:; l:|-i{l

$§**.'-
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oPOSTA DE PREçOS

NODA EIREI.I ME

:1910001_68

o - cuRtúvA _ PR _ cEP 84280_ooo
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))NEW COMPANY LICITAÇÔES EIRELI
Rua Cambe no90 - A
Jd San Rafael
lbiporá - Pr
cEP 86200-000
CNPJ: 32.387.337/0001 -90
l.E.: 90801626-23
Fone'. 43-3258-1172
e-mail: carlos-rossato@uol.com. br

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2755-3
c/c 38363-5

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" OO8/2020

PROTOCOLO: até às 13h30min, do dia 2210512020

ABERTURA: 14h00min, do dia 2210512020

Fg2. s gz. g g7looo 1 -90'l

NEW COMPANY LICITAÇÔES EIRELI.EPP

Rua Cambé' 90-A
Jo. san iiãtael 'CEP 86200-000 

t

L rBtPoRA - PR J

OBJETO Registro de preÇos para eventual aquisiçâo de cestas básicas emergências, para atender famÍlias em situaçáo de alta vulnerabtlidade em razão da
Pandemia de COVID-19

DescriÇáoItem Ouant R$ Unit RS Total
Cesta básica contendo 27 itens, sendo.
02 Unidades - Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem de polietileno leitoso atóxico/resistente.
Pote 4009. Validade mÍnima de 8 meses.
02 Unidades - Açúcâr cristal coloração uniforme, sabor característico, isento de materiais terrosos, parasitas,
detritos animais ou vegetais,
odores esÍanhos, acondicionado em embalageme polietileno atóxico, transparente, resistente, contendo 5
materiais terrosos, parasitas,
detritos animais ou vegetais, odores estÍanhos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,transparente,
Íesistente,
contendo 5 kg. Validade mínima de 12 meses.
02 Unidades - Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classificaçâo constando umidade máxima de
'14% quebÍados até 9,5%,
embalagem de polietileno atôxrco, transparente, resistente contendo 5 k9. Validade mínima de 12 meses.
0'l Unidade - Bolacha tipo doce, embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente, hermeticamente
fechado contendo até 4009.
Validade mínima de 8 meses.
01 Unidade - Bolacha tipo salgada, embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente, hermeticamente fecha

I 200 116,95 23.390,00

i$.-ss...-; ( t..i
tl1)
r;+



oItem Quant Marca R$ Unit R$ Total

1.1
Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado,embalagem de polietileno leitoso atóxico/resistente
Pote400q. Validade mÍnima de I meses.

2 La Rend 3,90 7,80

1.2
AÇúcar cristal - coloraçáo uniforme, sabor característico, isento de materiais terrosos, parasitas, detritos animais ou
vegetals, odoíes estranhos, acondicionado em embalagem de poliehleno atóxico, transparente, resistente,
contendo 5 kg. Validade mínima de 12 meses.

2 Doce Sucar 8,95 17,90

1.3
Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha Iaudo declassificaçáo constando umidade máxima de 14% quebrados
até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico, transparente, resistente contendo 5 kg. Validade mÍnima de 12 meses

Denardi 10,95 21,50

1.4
Bolacha tipo doce, embalagem de polietileno atóxicotransparente, resistente, hermeticamente fechado
contendo até 400q. Validade mÍnima de 8 meses.

1 Racine 2,75 2,75

1.5
Bolecha tipo salgada, embalagem de polietileno atóxicotransparente, resistente, hermeticamente fechado
contendo até 4009. Validade mÍnima de I meses.

1 Racine 2,75

t.o
Café em pó toÍrado, moído, tipo arábica, conilon bebidadura, torraçáo média, puro, extra forte, alto vácuo com selo
de pureza ABIC, embalagem 5009. Validade mínima de 08 meses.

2 Cerqa 4,95 9,90

1.7 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate parainfusáo - Ceixa 2009. Validade mínima de 08 meses 2 D'mille 2,80 5,60
1.8 Extrato de tomate. Embalagem com 365q. ValidademÍnima I meses a Eonare 1 ,45 2,90

I1.9 Farinha de mandioca flocada "biju", pacote 1 kg.Validade mÍnima de 08 meses Amafll 4,90 4,90
1.10 Feijáo, classe cores, pacote 'l kg. Validade mlnima de Smeses 2 Coradinho 5,í0 10,20
1.11 Fubá de milho amarelo. Pacote 1 kg. Validade de Smeses 2 Nutrinovo 2,60 5,20
1.12 Macarráo com ovos, tipo espaguete ou no 8. Pacote 1kg. Validade mínima de 8 meses 3 D'mille 4,20 12,60
1.13 leõ de soja refinado. Frasco com 9OO ml Cocamar 3,55 10,65

1.'14
Sal refinado, iodado, cloreto de sódio, iodato de potássioe anti-umectante INS-535 (ferrocianeto de sódio). Pacote
de 1 kg. Validade mínima de 8 meses.

2 Pop 0,95 1,90

116,95

'Valor Total da Proposta - R$ 23.390,00 (Vinte e três mil, tÍezentos e noventa Reais)

' Nos preços cotado, estáo inclusos todas as despesas com frete, impostos, seguros e todos os demais encaÍgos necessários ao fornecimento.

* Pêzo de entrega: conforme especificaÇÕes do Edital

* Prazo de pagamento: conforme especificaçôes do Edital

* Validade da proposta: 60 dias

'Vigência do contrato: conforme especrficaÇÕes do Edital

'Garantia: todos os produtos estáo em conformidade com Edital e serâo substituídos, sem ônus para a entidade caso nâo estejam de acordo com o Edital

»b* ('
)



" Declaramos que em nossa proposta e seus possÍveis lances verbais estâo incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos
incidentes, seguro, Írete e outros necessáÍios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, garantindo-se durante toda a vigência da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

* Con amos com todas as especificaÇÕes do Edital

Íâ-PÍ.,22 de Maio de 202

N o LICITAÇÓES EIRELI
RIA UARDA GOMES RODOVALHO

CPF 1 4 507.689-03
RG 1 0 842.009-0/SESP-PR

l-s2.ssz.sa7looo1-9Tl
NEW c0MpANy LrcrTAçóES EtRELt.Epp

Rua Cambé, 9GA
Jd. San Rafael - CEP 86200{00
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) Município dê Nova Santa Báóarâ )- Prsgão PÍessncial 812020

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS 
' 

SERVIçOS

CpJ: 32.387.337/0001-90 Fornocodor : t€ , @i,t{t{í LrcÍfAÇôES EnE-l

Brdorrço : RtlA CÂi/BÉ 90 A - JARfrú SAN RAFAE- - IBPORfuPR - CEP 86200-000

lnlcrhlo Ert du!l: 9080162623 Coít dor:

Ém.il:
TqleÍono:4332581172 Cclul.í:

Tclcfona contedor:

Far:

tbprqaont nto: T1A@ AIJGUSTO RÂllERl CPf: 037.065.349-16

Erdo.oço ropro!entento: R(JA CLCly'lS FERFEIRA 79 CASA - Cl AÍ'IGB-O IIAGGI - EPORÁ/PR - CE' 86200-000

ÉmâilÍopro!ontante:
Eanco: 1 - BB Agância: 2755-3 - CENTRO - LONmII,IA/PR

RG: 80585250

Cont:3836$5

TolêÍono ropreaentrnte: 43 3258'l 172

&t de abortura: 0l/03/20'19

FoÍnecsdoÍ onqusdndo como microomprora ou omprolr do poqueno porto (p.Í. obtor or b€neflcio! da lql complsmentaÍ no í2312006).

ilo lt ír DôcÍlçIo do Produto, S.rylço Qtd.. Unld P..ço lúrlmo li.rc. Pr.ço Unlúrlo P..ço Tot l
001 Ccrt8 bárE. cont.ndo 27 ü.nr, rcndol

02 Unidadca - Achocolelado êm É in3ladânêo, vitaminâdo, ômbálegcm dc policlilcno lcíoso
aróxicdÍÉ.btôn16. Pol6 a00g Vglidedê mínima dê 6 mêr...
02 Unrdâdo! - &úc.r cÍr.l.l color.çáo unifoímê, 6abor caracl.rí.tico, 'r.nlo dc írtcÍiâir
t.Íro.o., páraailâs. drlíio3 ânimâB ou vcgêtels, odoí!! .rt[nho.. âcondicbnado 6m
.mbilag.ín d. poli6lilôÍro rióxEo, lrÉn.páíÊnlc, íÊ.i8tdt.. .oot.ndo 5 kg V.lidâd. minimr (h
12 m.t.t
02 UnidãGb. - AÍÍo, tpo I bngo íino polÉo qu6 conl.nhâ leudo dâ cLitíkaÇáo con.híÉo
umidâcL máximo d. 14% qu.braclo6 alé 9,5%, êfibâhg€m d. ÍdbliLno .tóxbo. lrantprílnlê.
í.!i.t.nt. cmtGfldo 5 k9. V.liLó! mínm. dê'12 m.,.lÉ.
01 Un*iâd6 - Bolachâ lipo doco, ombálagcm d,ã polbt .no at&ico tranap€rÉnlc, É!ial6ít6,
h.rm6tbâm6ntô Í6chádo conlcndo até 4009 vâliíed. minima d.6 m.!ô..
01 Unidâdê - Boláchâ lipo sâlgada, embálagêm dê f,oliGt êno at&lco tran6pâronlo, rú!l!l6nt6.
h.ím.tE.mcnt. t.ch.do cont.ndo stá 4009. Velkiad. minlma d.6 m.t.t.
02 Unidsd.. - CaÍá.m pó torrado, moido, tipo eÍábice, conilon b.bida dur., torEçlo m&r.
puÍo. lxtre Íort6, âlto vácuo com r.lo dê puÍcza ABIC. .mbalagêm 5009. Valid.d. mínime do
0E m...!.
02 Unidad.. - Chá mat. íolhâr 6 trlos to6ladG dô cÍve{.t. p.râ iÍÍusáo Crixe 2o0g
Validadc minime dc 0g mclca,
02 Unidadc8 - ExtÍeto da tometô- Embalegêm com 3650. Vâlidâdc mlniíÍa I m.3ô3.
01 t nid.dô - F.Íinh. dc mandiocâ ílocsdâ 'büu", pâcolê I kg. Vdid.d. minim. d. 06 m....-
02 Unidâdc. - Fêijlo, clarr. coÍu. pacoto I kg. V8li,3d. minimt dê E m...t.
02 Unidâd,.. - FubÁ dc milho.m.r!lo. Pacotê I kg. Velidedo dc I mcrcr.
03 lJnidsdcr - IvLcarÍáo com ovo3, lipo Bpagu€tê ou no 8. Pacotâ í kg. V8lidâdc mlnima d6 I

03 Unilad.. - Ôl.o d..o,. Ííinido. FÍe3co com 9Oo ml
02 UnÉ.d,!. - Sll l!Íin.do, iod.do. cloílto d€ sódio, iodâto d6 poll.rio 6.nti{m.ct.ntâ iNS-
535 (íênoc'.n.lo d. .ódb). P.cot. dê 1 kg. Válidâdc miôim. dc 8 m.....

200,00 cEsT 136,63 DIVERSÂS 114,95 23.390,00

I i,4lr9{0

. ; r Ê*.!-l0,oo

l*:r g gz. sa7/oüo 1 -9í'l
: lrrr,qttY LlctTlÇÔES EIRELI'EPP
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Rua Cambé, 90-A
an RaÍael - CEP 86200-000.

tBlpoRÃ - PR J

PREçO IOI,I- DO LOIE :

Í)Íl- o^ PítoPosTA :

Va5ade da píoposla: 60 dàs

PÍazo de enfega: 5 dias

ePÍÇclr - Ví.&. 1 1.3.8

4\\$§ §jt<<-
2oútã,{J 11.21.31
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Município de Nova Santa Bártara
PÍ€gão PÍ€soncl el ü2020

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS TSERVTçOS

)

CIPJ: 32.387.337/0001-90 FoÍnocador : iA\, @iiHNY LEÍrAçô6 EnAl
Ehdg.gço : RUA cAiiBÉ 90 A - JAUII SAN RAFAE - IEPORA/PR - CEP 8620G.000

Emtil:
ToloÍono:4332*1172 C.lühr:

TglqÍono conttdor:
Fex:

GGt - TBFORÃ/m - CEr 862

- CENIRO -

037.065.349-16

poÍto (

ln.crlçéo Ett durl: 9080162623

hpÍrtgnt nta: TA@ ALGUSTO RANERI

EhdoÍoço Í.prorontante: RtlA CLOV§ FERREIRA 79 CAS{ - c..lA

Émail Íepír.0ntanto:
Banco: 1 - BB A96n

Forn€cador rnquadredo como microgmprgsa ou omprgr

RG: 80585250

Contr:38363-5

l0l comphmcntlr no í2312006).

Tolôfone re prrro ntr.ite | 43 32581172

Íbta do .boíturr: O'llOU2O1g

o! bê

NB Í@ nAÀÍY Lrc[rAÇÔES EnE_l
CÍ\PJ: 32.387.337/0001 -90

lTa.enz.ggzlü,,ii-9õ-|
i ]:. Ir ;ÜIÚ1'ANY LICITAÇÓES EIRELI-EPP

Rua Cambé, 90-A
.id, San Rafael - CEP 86200-000

rBrpoRÂ - pR J

6PÍ@.tâ. Vcrto 1.1.38

$* **-S-
tuÉt?í,o 1121.31
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s básicas emergências, para atender
'emia de COVID-19.



Município do Nova Santa Bárbara

Prs gão Presô ncl el 812020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

ctPJ: 27.351 .505/0001- 57 Fornecador: JH GONÇALVES @l\ffiClo DE AL[vE'frOS L]Dq - EeP

Endêrsço: RtA PIONERO PASOIOAL LORENCEII259 SALA 0'1 - PARQUE INDUSTRAL - iihringá/PR - CEP87065-210

lnscrição Estadual: 907.46046-06 Contãdor: CHRISTAN LEANDRO EDUARm

))

E-mail: Atacadolicita@hotÍÍBil com

Íeletone: 4432661022 Fax: 4432666'111 Ce lu lar: 43984064302

ToloÍone contador: 4430297405

tuprêsentânte: MARCE-O DE SOUZA CPF: 035.560.649-60 RG: 8.145.929'0/FR

Brdereço representante: RtlA PIONERO PASCIIOAL LOREIICETI, 259 - PAROUE INOIJSTRALI - i/hringá/PR - CEP87065-210

E mâil reprose ntante : Atacadolrcita@hotrnail com

Banco: 1 - BB Agência: 3409-6 - CB\IRO - I\4aringá/PR Conta: 57'10-X

TeleÍone represontânte : 4432661022

Data de abertura: 0110712014

FornêcedoÍ enquadrado como miçroempresa ou gmpresa de poquono poÍte (para obter os bongÍícios da loi complemontar no í2312006).

t{'ltem D.lcrlçào do Píoduto i SoÍvlço Qtd.. Unld. Prsço l\lftlmo lLrcâ iiodolo Proço Unlúrlo Proço Íotrl
001 Cssta básicâ contêndo 27 ilens. 3endo: 200,00

02 Unidâdes - Achocolât8do em É instanláneo. vitamanado, êmbalagem de polietileno lsitoso
âtórico/resistenlo Por6 4009. Vslidsdô minima de E m€s!§.
02 Unidades - Açúcar cÍisial coloÍaçâo uniÍorme, sabor caract6rislico rs€nlo d6 mâle.iâis
leÍÍosos. pârasitâs, dotrilos animais ou vogoiais, odoÍas Gstranhos, acondicionâóo em
embalagem de poli€tilono atóxico, transpamnte, resistêntê, contendo 5 kg. Validsde mínim6 dê

02 unidades - Anoz tipo 1 loogo fino polido que contenha lâudo da classiíicação constândo
umidBde máxrma de 1a% quêôrados até 9.5% êínbâlâoêm d. poli€til€no âiótico, lránsp6r€nlê,
í€siltonle contendo 5 kg Validado minma do 12 mesês
01 Unidade ' Bolacha iipo doc6, 6mbalagôm de polietrl€no atóxico lranspârEnl€, resislên16,
hermsticamsnle fêchâdo coniendo até 4009 Validâdo mínimâ dê I mêsos.
01 Unidsde - Bolachâ tipo sálgâda, 6mbálEgêm dê poliolil€no âtóxico trcíspârentê, resislsnte,
hêrmêlicâmênlo fêch8do contendo alé 4009. Validado mínimá dê I ífieses
02 Unidâdês - Caíé 6m É toíÍado, moido, tipo arábica conilon bebida dura. loÍrâÇão mádiâ,
puÍo. êrrÍa Ío(e. alro vácuo coÍn sêlo óe puíezâ ABIC, emb8lagem 50Og Valdâde minima dc
0ô mêsês
02 Unidâdes ' Chá mal6 folhas € talos tostados de êrva-mat6 pârâ infusáo Câire 2009.
Vâlidadê minima d6 0E m€sos.
02 Unióad€s - Exlrato dê lomatê. Embâlâgêm com 3659 Válidad6 minrma 6 m6ses.
01 Unidadê - Êaânhe clê mândiocâ Ílocâdâ'biju', pácot6 1 kg. Valkiâdê minima d€ 0€ mcsos.
02 Unidad€s - FeiÉo, classê coíes, pacolê 1 kg. Vâlidadc minimâ clê I mcsês.
02 Unidâcbs - Fubá dê milho âmarelo Pacote 1 kg. Validado de 8 me3ê3.
03 Unidâdês - MâcarÍáo com ovos, trpo cspaguetê ou n0 6. Pacotê 1 kg. Vâlidade minime dê I

03 Unidâd€s - Ólêo do solâ reíinâdo. Fíasco com 9OO ml.
02 Lrnidad6s - Sal ídinâdo iodâdô. cloíÉlo dê sodio, iôdálo ó6 potá63io. anti{mecianlo INS-
535 (ÍêÍocianelo dê sódlo). Pâcotê dê 1 kg. Vâlirade minima dê E mesês

Validade da proposta: 60 dias

Plazo de enlrega: 5 dias

| 27 351 505/0001-571

JH GoNçALVES COMÉRCtO DE
ALIMENTOS LTDA. . EÉÉ 

'

RUA?ION. PASCHOAL LORENCETI, 259
I - §ALÁ o1'_.mRQUE tNDOSTRtAl _-
L_ CEp87065-2to-rrrnnrrucl-cn- J

CEST 136,63 JH GONÇALVES 120,00 24.000.00

PRE@ IOTA. DO LOIE

IOT'L OAPROPOSTA

24.000,00

2{.0m,00

ÉPÍ@.§rs - Vãs& 1143
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Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presêncial 812020

PROPOSTA OE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CIPJ: 27.351 .505/ooo 1-57 Fornêcedor: JH GONÇALVES mÍ\,Hclo DE ALIÍ\iIENTOS LTDA - EPP

Endêreço : RIJA HONERO PASCI-IOAL LORENC 25s SAtÂ 01 - PARQUE IND(§TRAL - i/hÍingá/PR - CEP87065-210

lnscrição EBtadual: 907.46046-06 Contador: CHRISTIAN LEANDRO EDUARDO

))

Em ail : Atacadolicita@hotÍnail-com

Te leÍone: 4432661022 Fax:443266611'l Ce lu lar: 43984064302

Te lefone contador: 4430297 405

Representante: ÍIARCELO DE SOI.JZA CPF: 035.560.649-60 RG: 8.145.929-0/FR

Érdereço represontante: RL,A PTONERO PASCHOAL LOREI{CEI, 259 - PARQUE INDUSIRALI- I\ilaringá/PR - CEP87065-210

E-mail represe ntante : Atacadolicita@hotrnail.com

Banco: 1 - BB Agência: 3409-6 - CENÍRO - Í\íaringá/FR Conta: 5710-x

Telefone re prese ntanle i 4432661022

[bta de abertura: O1lO7l2O14

Fornecedor onquadrado como microempresa ou empresa de pequeno potte (para obter os beneflcioa da i complementâr no 123/2006)

JH GONÇALVES coÍ\ÉRCIO DÊ A - EFP

Cr',lPJ:27.351

í1t sst sos/ooo1-s7

JH GONÇALVES COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. . EPP

RUA PION. PASCHOAL LORENCETI, 259
. SÀLA Oí - PAROUE INDUSTRIALl_ .'.;1;*;;à:;;ft;' j ili I
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)
JH Gonçalves Comércio de Alimentos Ltda - EPP

R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, no 259-Sl 0í-Pq. lndustrial
Maringá - Paraná / CEP: 87065-210

CNPJ: 27.35í.505/0001-57 / lnscrição: 907.46046-06
Fone: (44) 3266:1022 I Fax: (4413266-611í

E-mai!: Atacadolicita hotmail.com

Á

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

PÍegão Presencial no. 008/2020

Processo administrativo no 0í 5/2020

Protocolo dos Envelopes dia 22lOSl2O20 até 13:30 Hrs

AbeÉura de propostas dia 2210512020 às 14:00 hrs

) 'it sst sos/ooo1-s7

JH coNÇALVES coMÉRcto DE
ALIMENTOS LTDA. - EPP

RUA PION. PASCHOAL LORENCETI, 259

r sAt A01 . PARQUE TNDUSÍR|ALl- Cr o azon5-2r0. rlrnnrUCA. e n I
A presente licitação tem por obieto o registro de preços para eventual aquisição de cestaa básicas emergências, para atendeÍ famílias em situação de alta
vulnerabilidade em razão da Pandemia de COVID-19, confoÍme especificações e quantitativos abaixo Íelacionados,

O valor máximo global é de - R$ 27.326,00 (vinte e Sete Mil, Trezentos Vintê e Seis Reais).

Item Descrição Unid Qtde por
cesta

Marca Valor unit. Valor
Proposto

Valor total

1 Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem polietileno leitoso atóxico
/resistente. Pote 400 gramas. Validade MÍnima de I meses

Pcte 2 Apti R$ 4.77 R$ 3,38 R$ 6,76

2 Açúcar cristal - coloraçâo uniforme, sabor caracterlstico, isento de materiais terrosos,
parasitas, detntos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico, transparente, contendo 5 kq. Validade mlnima de 12 meses.

Pcte 2 D'ouro R$ 9,03 R$ 9,03 R$ 18,06

ó Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classificaçáo constando umidade
máxima de 14% quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico, tÍansparente,
resistente contendo 5 kg. Validade mÍnima de 12 meses.

Pcte 2 Norte Sul R$ 10,98 R$ í0,98 R$ 21,96

4 Bolacha "tipo doce" embalagem de polietileno atóxico transparente, Íesistente,
hemerticamente fechado contendo até 400 grs. Validade mÍnima de I meses

Pcte 1 Todeschini R$ 3,46 R$ 3,00 R$ 3,00

Ã Bolacha "tipo salgada" embalagem de polietileno atóxico transparente, resistente,
hemerticamente fechado contendo até 400 qrs. Validade mÍnima de 8 meses

Pcte 1 Todeschini R$ 3,69 R$ 3,00 R$ 3,00

6 CaÍé em pó torrado, moido, tipo arábica, conilon bebida dura, torraÉo média, puro, extra
forte, alto vácuo c/selo pureza ABIC, embalagem 5009. Validade mÍnima 08 meses.

Pcte 2 Brasil R$ 7,68 R$ 6,00 RS 12,00

\J,w-
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),)
Pcte 2 União R$ 5,50 R$ 3,557 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate, para infusão - Cx 250 gramas. Validede

mÍnima de I meses
Unid 2 Xavante R$ 2,32 R$ 2,00 R$ 4,00I
Pcte 1 Amafil R$ 6,87 R$ 6,39I

Extrato de tomate. embalagem c/ 365 gr. Validade mÍnima de 8 meses

Farinha de mandioca com "biju" pacote I kilo. Validade m[nima de I meses R$ 6,39

Pcte .) Maringaense RS 5,13 R$ 5,1310 Feüáo, classe cores, pacote I kg Validade mÍnima de 8 meses R$ 10.26

Pcte 2 Nutrinovo R$ 2,70 R$ 2.25 R$ 4,5011 Fubá de milho amarelo pacote I kg. Validade mínima de 8 meses

Pcte Joia R$ 4,U R$ 3,4012 Macarrão c/ ovos tipo espaquetti ou no I pacote 1 kilo Validade mínima de I meses R$ 10,20

Uni J Coamo R$ 3,57 R$ 3,57IJ Óleo de soja, refinado, Írasco c/ 900 ml RS 10,71

2 UniâoPcte R$ 1,33 R$ 1,03 R$ 2,614 Sal, finado iodado, cloreto de sôdio, iodato depotassio e anti-umectante INS-535
(ferÍocianeto de sódio) pacote de 1Kg Validede mlnima de 8 meses

RS 120,00* valoÍ Unitário Por cesta R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)

R$ 24.000,00'ValoÍ Total da PÍoposta R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

R$ 7 .10

'Pêzo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
* Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorizaçáo de fornecimento emitido pela PreÍeiturai
* Prazo de pagamento em até 30 (úinta) dias após entrega da nota fiscal;

'Concordamos com todas as Especificações do ReÍerido Edital em Epigrafe.

Dados Bancárig§:

Banco do Brasil: 00í
Agência: 3409-6, Maringa Velho
Conta Corrente: 57í0-X

Maringá-Pr., 22 de Maio de 2

JH Gonçalves
Marcelo de So
RG:8.145.929
CPF: 035.560.64960
ProcuÍador

ti entos Ltda.-EPP 7zt 351505/0001-57

JH GoNÇALVES coMÉRclo oE
ALIMENTOS LTDA. . EPP

RUA PION. PASCHOAL LORENCETI, 259

SALA 01 - PAROUE INDUSÍRIAL I

_ cÉ.P Blt65-zlo - MARINGA- P R J
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CNPI:

IE:

TELEFOÍ{E:

16.579.174l0001,90
9060275774

143) 32se-3093

PRETElTURA MUNICIPAL OE NOVÂ SÂIVTÂ IARBARA
PREGÁO PRESENCTAL 0O8/2020

PROpOSTA DE FORNECTMET{TO DE PRODUTOS/SERVTçOS

RAZÃO SOCIAL: ALEXAN D R E SEXTAX BATISTELAJUNIOR COMERCIAL DEALIÀ,4ENTos E MATERIALDE LIMPEZA EIRETI

E OEREçO: AV BENIAMlN GIAVARINA, 1097.]AROIIV] MARIA.IULIA.]AIAIZINHO/PR CEP 86.210.000

E l!41! ,r.rL,i L|L1)|1r!]!! jirr,t r r: 1ir
REPRESENTANÍE ALÊXANDRE SEXTAK BAÍISÍÊTA JUNlOR

EÍ{DEREçO RUA PIQUIRI, 631 CENIRO ]ATAIZINHO/PR CEP 86.210{OO

8ÂÍ,{CO: 756 . EANCOOB

COÍVTA: 25815-6
AGTt{CIÂ: 4355 .IAYNARA ELLEN RoMERo 8AÍISIELA.coM DE AIIM € MAT oE LIMPEZA

DATA ABERTURA: 05/2015

CPt:800.919 849-80 RG:13181034-2

ll,.m E.peclic.çlo ord Und MarEa Preço llar, UnlÉío Pr.ço lr&, Íot l

1
Achocolátado em pó lnstântâneo. vlterninado, embâla8em dê pollêtlleno leltoso atóxlco/reístente. Pote

4008, Validade mínlma de 8 meses.
2 UNID CHOCOTEEN

4.75
RS 9,50

2
Açúcar crlstal - coloraçâo unlforme, saborcaíactêrlstlco, lsento de materlâ19lerro3os, pârasltas/ detrltos

ánlmals ou v€8etals, odores estranhor, acondlclonado em embalaSem de pollêtllêno atóxlco,

trensparente, reslstente/ contendo s kg, valldade mínlma de 12 m€ses

UNIO GLOBO

8,S9

RS 17,98

3
Arroz tlpo I lonto flno polldo que contanha laudo de clarslflcaçâo constando umldade máxlma de 14%

qu€brados eté 9,5%, embôlagêm de polieílêno atóxlco, tránsparente, resisrênre contendo 5 k8. valld.de
mínlme de 12 meses,

2 UNID OONA AMELIA

10 98

R3 2'1.98

a Eolecha tlpodoce, êmbelegêÍh dê polletilêno atóxlco tíanspâÍente, rerlstente, hermetlcamente Íechâdo

contendo eté 4008. vàlidade ml.lma dê 8 nesês,

1 U NIO RACINE

345
RS 3,a5

5 Bolacha tiposalgada, €mbalateín de polierileno atóxico tíensparêntê, reslstênte/ heÍmeticàmente
fechedo contando até 4009, Val{dadê mlnlma de 8 meses,

1 UNIO RACINÉ

3,68
R0388

I café êm pótoíâdo, moldo, tlpo eráblce, conllon beblda dura, torração médla, puro, extra forte, alto

vácuo com selo de pureza ABIC, êmbalaSem 5009, Valldade mlnlma de 08 meses.

2 UNID OOEBRECHT
7,07

RS Í5.34

7
Chá mate-íolhas e tâlo3 tostâdos de erva-mete para lníusào -Caixa 2009. Va ldade mínlma de 08

2 UNIO CHA DÂS 5
5,49

Rt 10.98

8 Éíreto dê tomâte, Embelâ8em com 365t, velldáde mlnlmà 8 masês 2 UNIO PALAOORE 2.31 Rt482

I
Farinhà de mandloca flo(áda "blju", pâcote 1 kB. vàlidâde mínima de 08 meses

í UNIO OEUSA
6,E6

Rt 6,86

í0 têllão, clâssecorês, pâcote I k8, Vâlidede mlnlmâ de 8 meges 2 UNIO DA CASA 5.'12 Rl 10 24

tí tubá de mllho emaíelo. Pâcote I kg. Valldade de 8 mêse§ 2 UNIO NUTRINOVO 2,69 Rt 5.38

12
MacarÍão com ovoi, tipo espaEu.te ou ne 8. Pacotê 1 ks. Valldade mínlmã dê 8 meses.

3 UNID FLORIANE
4.33

R$ r2.99

í3 Óleo de roja reílnàdo. Fíarco com 9OO ml 3 UNID \ 356 RS 10.88

Sal reflnado, lodado, cloreto de ródlo, iodato de potásslo e antl-umêctante INS-s35 (feÍocianeto de

sódio), Pacote de 1 ks. va ldadê mínlma de I meses.
14

2
UNID

POP 1,32
R3 2 6.1

/)

VAIIOAOE DA PnOPOSÍÂI 60 01AS

Pn tO 0E INInEGÂ:5 DIAS

EIRTLIAICXANOI' I'XÍAX 6AÍIÍEIÂJUNIOf,. (OMERCIAT O' AIIMIAIÍOÍ E MAÍERIAL OT LIMPE&À

CÍlPl: 16.5r9.U4l00O1-90

RS 136.30

(:
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. ) Municlpio do Nova Santa Bárbara ) ,n,u,
Pregão Presanciel 812020

pRoPosTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

CÍIPJ: '!6.579.17410001-90 Fornocodor r ALãÂNDRE SD(TAK BATISIELA JUNOR - @M 0EALIM E lúAT LlÀrP E Emsil: enporiodasdelicias@outlook com

EndeÍoço: AV BENJAMIN GAVARIM 1097- JARDI\, lltARlA JULA - Jstaizinho/FR - CEP86210-000 Teloíone:4332593093 Fax: Co lu lsr: 43996930339

lnrcrlção Ertsdusl: 9060275774 Conlsdor: ROSB-Y VAZ DOS SANTOS Tolerono contador: 4332591260

Roprosontanto:ALEGNDRESE(TAKBATISTEI-AJUNIOR CPF:800919.849-80

Endoreço Íoprolentanto: RLA PlOUlRl63l - CENÍRO - Jateizinho/PR- CEP86210-000

E mall rgpre!antânto:
Brnco: 756 - BAN@OB Agâncla: 4355 - TAY|\IARA ELLEN ROMERO BATISTB-A -

RG:131810342

Conta: 25815-6

TolsÍon9 ropro!ontanto:

Data do aborturr: 01/06/2015

FoÍnocedor enquâdrado como mlcroomproaa ou omprora de poqueno porto (para obt€r os bonoflclor dr lelcomplemeníer n" í2312006).

Lot : 00í Lot.001

N" lt.m D..crlçao do Produto / S.rvlço

ALIM E T LIMP

Cltd.. tJnld, Pr.ço Mxlmo M.rc

ALDGNDRE SD(ÍAK BATSÍE-A JUNIOR.
CNPJ 16.579.17410001-

Mod.lo Prrço Unlürlo Pr.eo Íoul

"s):**X-

e6Propo6t. ' V*t& 1147 21twm20 12 14 6
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I
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGAT]VA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS UTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNÁ

Nome: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
CNPJ: 32.387.3371000í-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu rlome, relativas a créditos tributários edministrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em DÍvida Ativa da Uniâo (Dê.U) junto à
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidâo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administraÉo direte e ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
su,eito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n' 8.212, dê 24 de julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidâo está condicionada à verificaÉo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://íb.gov br> ou <http:ff$/ww'pgfn.gov.br>.

CeÍtidáo emit mente com base na Portaria Conjunte RFB/PGFN n' 1.751 , de 211012014
Emitida âs ia 0211?,2019 <hora e data de Brasília>.
Válida a
Código d rtidão: 8937.79í D.7DôF.DEAD
Qualque nda invalidará este documento

13:02 do

controle da
rasura ou

5t2020
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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

N" 021462943-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 32.387.3371000;la0
Nome: NEWCOMPANYLICITACOES -eÍFrett /

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos náo 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 descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida at 11 o20 - ecimento Gratuito

A autenticidade de deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.or. gov.br

$'='""-5-
Ennido vid lhtoml Piblitâ (12n2no20 l5:17:11)
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MUNICIPIO DE IBIPORA

CNPJ 7 6.244.961/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAI\ÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO

1. FICARESSALVADOODIREITODA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PEÚODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÂO.

RÂSURAS E NO OzuGINAL

't A TIDÃO TEM VALIDADE
TÉ t9to6t2o2o, s

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTEM DÉBITOS TRIBUT]{RIOS,
MoBILÉRIoS oU IMoBILLÁRIOS, yENCIDoS RELATIVo À EMPRESA.

DESCRITA ABAIXO.

CÓDIGo DE AUTENTICAÇÁO:

9 ZT IVIXj2UFFIJZJ2XXERiIRU

FINALIDADE: Licitação

RAZÃO SOCIAL: NEW COMPAI\IY LICITACOES - EIRELI

CERTIDÃO NEGATIVA

N.366712020

IMPORTA]\TE:

INSCRIÇÃO EMPRESA

q*
CNPJ/CPF SCRIÇÃO ESTADU ALVARÁ



104438 32.387.337/O00t-90 9080162623 233

CNAE / ATTVIDADES

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliií,rios, Comércio
rejista de carnes - açougues, Peixaria, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de produtos

limentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio
rejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de

rin-ho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e baúo, Comércio varejista de outros artigos de uso
oméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de
apelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos,
omércio varejista de cosméticos, produtos de peúrmaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do
estuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e aÍesanatos, Comércio varejista de produtos
neantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio

arejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio
arejista de laticínios e frios

Ibiporã, 05 de Maio de 2020v

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

RUA CAMBÉ, 90, 0 - LETRA A - JD SAN RAFAEL CEP: 86200000 Ibiporã - PR

ENDEREÇO



30/03/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar lmprimir

,('

C/|^IXA
cÂtxA EcoNôMrca FEDERAL

CeÉificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.387.33710001-90
Razão Social:NEw coMPANY LlcrrAcoEs EIRELI

EndeTeço: RUA CAMBE 90 / JARDIM SAN RAFAÉL / IBIPORÂ / PR / 86200.000

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 Servico - FGTS.

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

ValldddetL2/03l2Oz

CêrtiÍlceção Número: 05313834200819

Informação obtida em 30/03/2020 08:00: 32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a veriÍicação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ixa.gov. br

a 0910712020

,, -)
s!-\'(§

htlps://c!nsu

p\--
Ita.crÍ'éixa.go v.br/consultací/pageyimpressao.jsi 111
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

ÍÚUI-O OO ESTABELECIúENTO (NOME OE FÀNTASIA)

NEW COIIPANY LICITACOES
PORTE

EPP

OATA O€ AAERÍURA

03/0í/20í9
N MERO OE INSCRI

32.387.337/000í-90
MÂTRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESÂÂAL

NEW COMPANY LICITACOES . EIRELI

cóo|Go E oEscRIÇÂo DÂ ATIVIDÁDE EcoNôMIcÂ PRINCIPAL

7,1.90-í.04 . Aüvidades dê intemêdiaÉo ê agênciamento de serviços ê nêgócics êm gor.l, .xc6to lmoblliárlos

E OESC D S ÂÍV|OADES ECON s
,17.í1-3-{r2 - Comércio yarêjista de mêrcadorias em geral, com predominância d€ prodúos allmenüclo! - sup€Ímgrcados
i17.21-í{3 . Comórcio varêjista do laüclnios s fÍlos
17.22-941 . Cornérçio varcjista d9 carneg - açouguc€
17.22-942 - Pêixaia
47.2+5-00 . Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

7.294-99 - Comérclo varêji9ta de produtos alimenticios êm gerãl ou espêclalizado om produtos allmoníclos náo
spsctÍicados antêriormêntê

,17.4í.m0 - Comórcio va.êjÊta do tintas € mat€riais para pintura
47.5Smí - Comérclo varojista d. t cido§
,17.55-$02 - Comêrclo varejista d€ artigos do amarinho
i17.55-q)3 - Comorcio varêjista de artigos dê cama, mesa ê banho
47.594-99. Comércio varêjiste d6 ouúos artigG! de uso pêssoal o domóstico não ospaclllcado! antsriormênts
a7.61.0"0í . ComéÍcio vô.ojistâ do liyro6
,17.61{U)3 - Comárcio va.ojista dê artigos de pap€laria
,47.63-64í - Comércio va.riista do bÍinquedos o aÍtigos Íecreativos
47.63-H)2 - Comércio varcjista do artlgos êspoÍtivos
47.72-5.00 . Comércio verêjista dê cosméticos, produtos dê peíumaria 9 d9 higiqng pqlsgal
47.8í{{)0 . Comérclo vareiista de artigos do vestuário o acessórios
i17.89-0-Oí . Comórcio yareiista dê suyêniÍês, bijuterias ê artesanatos
47.89-GO5 . Comárcio va.êiist do produtos sanea,úes domissanitário3
,17.89-0-99 . Comérclo vareiista de ouúos produtos nâo espêcificedos anto.iomênt.

CEP

t6.200{00

E OESC OA NATUREZÁ

230-5 - Emprese lndividual dê Rcsponsabllidadê Limitada (dg Natureze Emprosád

LOGFADOURO

R CAMBE
NUMERO

90
CfiPLEMENTO
LEÍRA A

BÁIRRO/DISÍRIIO

JARDIf, SAN RÂFAEL
MUNICiPIO

IBIPORA PR

ENDEREÇO ELÉ tco TELEFONE

l13l 32st-1172NEwCOT,IPANYUcITAcOES@GMAIL.COH

oarA D sÍruaçÀo cÁDAsrR L

03r0ír20'19

SIIUAÇAO ESPECIÂI- OATA DÁ SITUÁçÁO ESPECIAL

ApÍovado pêla lnstruçáo Normativâ RFB n' I .863, de 27 de dezembto de 20í I
Emitido no dia 3010412020 às 13:32:36 (data e hora de Brasília).

ENÍE FEOERÁTIVO RESPON L (EFR)

ATIVA

Página: 1/í

ryjlJrúaÇÁo
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PODER .JUDICIÁRIO
JUSTÍÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Norne: NEW COMPÀNY LICITACOES - EIRELI
(MATRTZ E FrLrArS)CNP.f : 32 .387 .337 /OOOL-gO

Certidão n": 7 5440 o) 0

s 11 :10 :24
80 (cento e oitentsa) dias, conEados da data

2020 ,

de sua ex dição.

CerEifi

Expedição:
Val idade : 27/ 9/2020 -

ca-se que NEW COI{PÀNY LICIfÀCOES -
(ÀíÀTRIZ E FIIJIÀIS) , inscrit,o (a) no CNPJ

BIRELI
sob o n'

32.3a7.337/ooor-9o, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
CerEidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das L,eis do
Trabalho, acrescentado pela L.,ei n" f2.44o, de 7 de julho de 2olL, e
na ResoluÇão Àdministrativa n' L47o/20L]- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados consEantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEé 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 esEabe Iec imentos , agências ou filiais.
À aceiEação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auE.enticidade no portsa1 do Tribunal Superior do Trabalho na
InEernet (hEtp: / / www. t s t . j us . br ) .

CerEidão emitsida gratuitamente.

rNFORüÀçÃO TMPORTÀ.IIIE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistsas constam os clados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplenEes perante a ,Justiça do Trabalho quanE.o às obrigações
esEabelecídas em sentença condenaEória EransiEada em julgado ou em

acordos judiciais ErabalhisEas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Yy-
Dú\'idaa e sugestõea: cndt@tsE. jus. br



2810/,t2020

RECEÍTA ESTADUAL

ln!cílção no CADflCMS

90E0í626-23

lnscriçlo CNPJ

32.387.337/000í€0

Emissão do CICAD

Comprovante de lnscrição CadastÍal - CICAD

MRANÁ
GOVERNO DO ESTADO

§E@ÊÍr.E O F ã.6

lnlclo da! Aüvldader
ogàôrg

EmpÍêsâ / E3trbêlêclmênto
Nomc Empícs.nrl l{EW COPAIIY UCrrACOES - EIREU

Tltulo do Estabêlccim.nlo tlEW COI,PAXY LICÍT COES

End€Gço do Estabd.ciínonlo RU^ C^ BE 90, LEIRA A; . JÂRDII SAN MFÂEL - CEP 16200{00
FONE: (,§) !25!íí72

M'rhicido dê lnsl,.l€çáo laPOR - PR, OESD€ 01r2O18

( E f.b.hchênlo Ltíz )

QueliÍicação
$tuaÉo Âtr.l Altl,o. REGIlllE l{OR AL, XORIAL - DIA í2 DO ES+i, OESDE oínoí,

Natrezâ Jurldr.. 230-5 - E PRESA raÍXYE)UAL DE RESFOI{SABIUDADE LIXI DA (ÊIREU)

Alivilad6 E.Dnômicá PÍincipál do a7íí3r02 . COIIERCK) VAREJISTA OE ,{ERCADORIAS EI GERAI- COX
EStEbd€CiMêNtO PREDoII|AiICIA DE PROOUTOS AUTETTICX)S - SUPERERC DOS

ÂüYÍl6dê(s) Ecoí16.Íice(!)
s.c!íÉáÍiâ(s) do Estêbêlêcimcnto

4761{rOt
a7aí{r0l
47634/0í

a7634Jl)2

an2atú

COXERCIO VAREJISTA DE LAÍICIT{IOS E FRIOS

COr|ERCIO VAREJIST  DE CARHES . ACOUGUES

PEIXARIA

COERCb VAREJSÍA OC HORTIFRUTX;RATJEIROS
COERCIO YARE.XSÍA DE PROIXTI}S AI.JEI'TICbS ET GERAL
Ot, ESPÉCIAIIZADO EX PROOT'TOS AUEXÍICbS x^O
ESPÊCIFEADOS AT'TERIORIEIIÍE
COERCb YAREJISTA OE 

'AS 
E íAIERIAIS PARA HI{TURA

coERcro vaREJrSÍa o€ TÉcrms
COIERCIO VAREJIST  OE ARIIGOS DE ARIARHHO
COIIERCP VAREJISÍA OE ARIIGOS DE CATA, ESA E BANHO

COTlERClo VARÉJISÍA OE OUIROS ARÍIGOs D€ UsO
DOTESÍICO ]IAO ESPECIECADoS AXÍERIOREXÍE
COERCIO VAREJISÍA OE LIVROS

GOERCIO VAREJISÍA OE ARÍIGOII DE PAPELARIA

GOTERCIO VAREJSÍA DÊ BRII{(ÜET'OS E ARTrcOs
RECREAII!/OS
COERCIO VAREJISTA OE ARITGOS ESPORIIVOS
COERCIO VAREJISÍA OE COSTETICOS, Pf,ODT'ÍOS DÉ
PERFUXARIA Ê DÉ HIGIENE PESSOAL
COERCK) VAREJISTA OE ARIIGOS DO VESTUARIO E
acEsltoRros
COERCK) VAREJISTA,DE SI'VENIRES, BIJUTERIAS E
ARTESA ATOS

COERCIO VAREJISTA OE PROOUTOS S I{EA}IIES
DOTSSA'aÍÍARIOS
COERCIO VAREJISÍA O€ OUIROS PROOUIPS XAO
ESPEC|FIC^rXI3 ArÍÉnÍ)RElÍrE

1721-1n3
4722-gn1

a7224tO2
af2140íJ
4729{,9S

aTal{r00
4765{rOl
af6fito2
4755-5r01

a76t{r9,

/478í.ar0o.

a7l9{r0t.

47t9{ÍO5.

47t,{l10.

ÍPo lnscÍiÉo
í í,a,5O7,CO!{3CFF

EEte CICAD têm yalidade até 28/05/2020.

- Quadro Soclcúrlo
NoíÍÉ CorÍplcb / Nom! EÍDÍãaaÍiel

TARIA EDUAROA GOIES ROOOVALHO

OUC'úc.çáo

TTruLAR PEsso FÍsrcÂ

ü
Esbô ô àrJú

Sêdffi ê Ed d. F&edô
R (.lb EstdJd ô PrJlá

c D/lcls i. toor62ó-2:t

Ot dâdoa cádásüâis d€rt€ €3t bêl€rjmaífo podsáo 3€Í csrfÍyllaahú vb
lntêmâl EIL&g4ElsggE

E íiilo ãebmbrEi. ú. Ir*Êrn t
2tl0al2O:10 16:00!1,

o D* trâ.Enltb d€ íúíâ 5.9r.
T.oúbgb cEl..EPr'Â

,.)r
§:3-t\::çl'-,-

htrpsi/^^ wr.an
IIF'--

nteqÉt.pí.gov. bÍ/câdicmsJ_ce_CIFS'l í O.asp?slncludeLinkFacil=S&eCadicÍr18=90E0162623&êUsêFIOE4CLCG 1t1
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NEW COMPANY LICITAÇÔES -EIRELLI

CNPJ: 32.387.3371000r-90 I.E.: 90801626-23
RUA: CAMBE N'90-A JD SAI{ RAFAEL

CEP: 86.200.000 IBIPORÃ - PR

ANEXO Vil

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR ( ART. 7., tNC.XXXil DA CF)

PREGÃO PRESENCIAL N' OO8/2020

A empresa NEW COMPANY LICITAÇÔES -EIRELLI inscrito no CNPJ no

32.387.33710001-90, com sede à Rua Cambe no 90-A Jd San Rafael CEP:
86.200-000 lbiporá-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, MARIA
EDUARDA GOMES RODOVALHO, brasileira, natural de lbiporã-PR, solteira,
poÍtador de CPF 114.507.689-03, RG 10.842.009-0/SESP-PR domiciliado na
cidade de lbiporã-PR na Rua WILSON BOTTI No 170 - CASA - JARDIM l-AS
VEGAS - CEP 86.200-000.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no
8.666, de 2'1 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
'1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiÉo de aprendiz ( )
srM (x)NÃo.

l5z.eez.ss7/oüü1-ebl
NEW COMÊANY LICITAÇÓES EIRELI'EPP

,o .""t5,à'i T3? J8êo*oo,

L- TBIPoRÁ - PR J

lbiporã, 18 de maio de2020

D GOMES ODOVALHO
c 507 9.03, RG í 0.842.0090/SESP-PR

PROPRIETÁRlA
NEW COMPANY LTCTTAÇÓES -ETRELLT

CNPJ: 32.387.337/0001-90 I.E.: 90801626-23

/-)

r

B"-

"{Y
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NEW COMPANY LICITAÇÔES -EIRELLI

CNPJ: 32.387.337/0001-90 I.E.: 90801626-23
RUA: CAMBE N" 90-A JD SAN RAFA.EL

CEP: 86.200.000 IBIPORÃ - PR

ANEXO Vlil

DECLARAçÃO DE IDONE]DADE

PREGÃO PRESENCIAL NO OO8'2020

A empresa NEW COMPANY LICITAÇÔES -EIRELLI inscrito no CNPJ

no 32.387.33710001-90, com sede à Rua Cambe no 90-A Jd.San Rafael CEP:

86.200-000 lbiporã-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, MARIA

EDUARDA GOMES RODOVALHO, brasileira, natural de lbiporã-PR, solteira,

portador de CPF 114.507.689-03, RG 10.842.009-0/SESP-PR domiciliado na

cidade de lbiporá-PR na Rua WILSON BOTTI No 170 - CASA - JARDIM LAS

VEGAS - CEP 86.200-000.

DECLARO, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 008/2020,
instaurado pelo Município de Nova Santa Báóara, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer
de suas esÍeras.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

l5z.eez.se7/ooo1-eõl
NEW coMFANY LlclTAçÓES EIRELI-EPP

Rua Cambé, 9GA
Jd. San à-átaet - CEP 86200400 |

L- rBrPoRÃ - PR J

biporã, í 8 de maio de 2020

(-

MARI A OMES RODOVALHO
CPF í 7.68 3, RG 10.842.009-0/SESP-PR

ROPRIETÁRA
NEW COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI

CNPJ: 32.387.337/0001-90 I.E.: 90801626-23

\§is§-==<



NEW COMPANY LtCTTAÇÔES -ETRELL|
CNPJ: 32.387.33710001-90 I.E.: 9080162G23
RUA: CAMBE N" 9O.A JD SAN RAFAEL

CEP: 86.200-000 IBIPORÃ - PR

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDTTTVOS

PREGÃO PRESENCIAL N' OO8/2020

A empresa NEW COMPANY LICITAÇÕES -EIRELLI inscrito no CNPJ no

32.387.337/0001-90, com sede à Rua Cambe no 90-A Jd San Rafael CEP: 86.200-000

lbiporá-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, MARIA EDUARDA GOMES

RODOVALHO, brasileira, natural de lbiporã-PR, solteira, portador de CPF í í 4.507.689-

03, RG í0.842.009-0/SESP-PR domiciliado na cidade de lbiporá-PR na Rua WILSON

BOTTI N' 170 - CASA. JARDIM ljs VEGAS - CEP 86.200-000.

Assume inteira responsabilidade pele inexistência de fatos que possam impedir a sua

DECLARA, na qualidade de PROPONENTE da LicitaÉo instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No

oo812020 - SRP, sob as penalidades legais, quê não ocorrêu fato supervenientê
impeditivo de habilitar- nos para a presente licitaçáo.

.i

lSz.sez.ss Tfioo1_sõl
NEW COMPANY I.ICITÂÇÓES EIRELI.EPP

,o .",1X18?T#'"rgêo*oo
rBrpoRÂ _ pR J

t

porá, 18 de maio de 2020

MARIA OMES R HO
cPF I1 7.68 , RG 10.842.009-0/SESP-PR

ROPRIETÁRIA
"NEW 

COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI
CNPJ: 32.387.337/0001-90 I.E.: 90801626-23

s-t--



i.
NEW COMPANY LtCTTAÇÕES -EtRELL|

CNPJ: 32.387.3371000r-90 l.E.: 90801626-23
RUA: CAMBE N'90-A JD SÂI\ RAFAEL

CEP: 86.200-000 IBIPORÁ - PR

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO,

PREGÃO PRESENCIAL NO OO8/2020

A empresa NEW COMPANY LICITAÇÓES -EIRELLI inscrito no CNPJ no
32.387.33710001-90, com sede à Rua Cambe no 90-A Jd San Rafael CEP:
86.200-000 lbiporã-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, MARIA
EDUARDA GOMES RODOVALHO, brasileira, natural de lbiporá-PR, solteira,
portador de CPF 114.507.689-03, RG 10.842.009-0/SESP-PR domiciliado na
cidade de lbiporã-PR na Rua WILSON BOTTI No 170 - CASA - JARDIM LAS
VEGAS - CEP 86.200-000.

DECLARA, para efeito de participaçáo no processo licitatório Pregão
Presencial no 008/2020, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que
sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa
Bárbara bem como não possui proprietário ou sócio que seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por
afinidade, até terceiro grau reta ou colateral, e por afinidade, até o
segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Fsz.saz.gsT/oüo1-eT
NEY\/ COMPANY LICITAÇÓES EIRELI'EPP

""H"táT§;Sâo*ooo,
lBtpoRÃ - PR J

Jd. S

rporã, 18 de maio de 2020

MARIA R GOMES RODOVALHO
cPF 114 .6 3, RG 10.842.009-0/SESP-PR

PROPRETÁRIA
NEW COMPANY LtC|TAÇÓES -EtRELL|

CNPJ:32.387.337/0001-90 I.E.:90801626-23

\sê':s--''=-'--



NEW COMPANY L|CTTAÇÔES -EtRELL|
CNPJ: 32.387.33710001-90 l.E.t 90801626-23
RUA: CAMBE N.9O-A JD SAN RAFAEL

CEP: 86.200-000 IBIPORÃ - PR

ANEXO
PREGÃO PRESENCIAL NO OO8'2020

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAçOES PARA FINS DE ASSINATURÂ CONTRATO

coMUNrcAcÁo:
FONE GERAL: 43 - 3258-'1172
E-MAIL PARA ENVIO DOS EMPENHOS : carlos-rossato@uol.com.br
FONE PARA CONFIRMAR EM NHOS: 43 - 3258-1806
E-MAIL PARA ENVIO DO CO RATO/ATAS carlos-ro @uol.com. br
OUTRO TELEFONE QUE NSIDERAR NECE o 43 32581172

lbiporã, í8 de maio de2020

D GOMES RODOVALHO
RG 1 0.842.009-0/SESP-PR
LICITAÇÓES .EIRELLI

CPF 507
EWC MPANY

CNPJ: 32.3E7.337/0001-90 I.E.: 90801626-23

l-az . e az . ss7 /oo o 1 -Eõl

NE'üJ COMFANY LICITAÇÔES EIRELI.EPP

. 
Jd s""t:r;cáTB#?-â"*" P
I tatPonA - PR

1 . DA EiiPRESA PROPONENTE:

Razáo Social : NEW COMPANY LICITAÇÔES EIRELI

Enderego: RUA CAMBÉ, 90 - A

Baino: JAROIM SAN RAFAEL CEP: 86200-000

Cidade: IBIPORÁ Estado: PR CNPJ: 29.310.533/0001-5í

Conta Corrente: 3836!5 Agência: 2755-3 Banco: BANCO OO BRASIL S/A

lE: 90.801.626-23 Fone: 43-3258-1172 Fax:

Contador da empresa: NELSON ROSSATO Fone: 43-3158-1368

2 . OO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: MARIA EDUARDA GOMES RODOVALHO

Função: PROPRIETÁRlA

Data de Nascimento: 08/09/1999 Estado Civil: SOLTEIRA

Escolaridede: SUPERIOR RG: Emissor: 10.842.009{ SESP PR CPF: 114.507.689-03

Endereço: RUAWILSON BOTTI, 170

Bairro: JARDIM LAS VEGAS CEP: 86200-000

Cidade: IBIPORÁ Estado: PARÂNÁ

Fone: 43-3258-1172 Celular 43-91 í 7-9371 E{nail: NELSON@DMILLE.COM.BR
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MI]MCIPAL DE

IBIPORÃ
SECRETARIA MLTNICIPAL DE

FINANÇAS

EmpresoD*Fôcil

ALVARA DE LOCALTZAÇÃO r
FUNCIONAMENTO
Número 233l2019

Nome Frntesia: NEW COMPAI.IY LICITACOES

R.ezào Socirl: NEW COMPANY LICITAÇOES - EIRELI

CNPJ: 32.387.33710001-90

Ioscrição Muoicipal: I 04438

Ativid.d. PÍitrcip.l: 7490-1104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobilirários (Exerce no endereço)

Atiyidrde(s) s.cund §ria(s1| 4722-9102 - Peixaria (Exerce no endereço), 4772-5100 - Comércio varejisra de cosméticos,
produtos de perfrrmaria e de higiene pessoal @xerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Exerce no
endereço), 4724-5100 - Comércio varej ista de hortifrutigranjeiros @xerce no endereço), 4789-0101 - Comércio varejista
de suvenires, bijuterias e artesanatos (Exerce no endereço), 4741-5100 - Comércio varejista de tintas e materiais para
pinrura (Exerce no endereço),4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e aíigos recreativos (Exerce no
endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneaates domissanitríLrios @xerce no endeÍeço),4729-6199 -
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente (Exercc no endereço), 47ll-3102 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - supermercados (Exerce no endere ço), 4759-8199 - Comércio varejista de outros artigos de uso
pessoal e doméstico não especihcados anteriormente (Exerce no endereço), 4755-5101- Comércio varejista de tecidos
(Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de aÍigos de armariúo (Exerce no endereço), 4755-5/03 -
Comercio varejista de artigos de cam4 mesa e banho (Exerce no endereço), 4721-1103 - Comércio varejista de

a, laticínios e frios @xerce no endercço), 4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço),
4761-0103 - Comércio varejista de aÍtigos de papelaria (Exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros
produtos não especificados anteriormente (Exerce no end ereço),4722-9101- Comércio varejista de cames - açougues
(Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço)

Município: lbiporã Endercço: RUA RUA CAMBE,90, LETRA A;, JARDIM SAN RAFAEL

cEP: 86200000

tocal e drtr: Ibiporã, terç4 28 de maio de 2019

Vercimetrto:

EDSON APARECIDO GOMES
Secretaria Municipal de Finanças

§§x-c-r'-
Observação

/

https./Á,t/r v.empresaÍacil.pr.gov.bÍ/sigÍaciUpÍocesso/mpÍimemodcMiPo-alvard/1/cod: alvara/63094o8/coJDroiocolo/PRP 1 83 I 867372/ 1t2
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Expedido a Título Precario conforme Artigo 30 da Lei Municipal 2.17212008.A manutenção da validade do

Alvará esta condicionada ao preenchimento dos requisitos elencados no artigo 14 do Decreto n" 158/18.

I - Nos casos de alteraçôestais como: mudroças de endereço, razão social,atividrde econômica . quadro societário,o

contribuinte deverá comunicar o DepaÍtamento de Tributaçâo e Fiscalização noprazo máximo de30 (rintâ)

diâs.

2-Nos casos decnccrnmGrto dc rtivid.dc,fica o contribuinteobrigadoa comunicar o Departamento de Tributaçâo

e Fiscalização no prazo de máximo de30 diis,conforme AÍtigo 158 da Lei Muntcipal2.247 /2008.

IMPORTANTE:Mantenha em dia sua situação peraflte o fisco evitando assim multas, auditorias e fiscalizaçào especial.

Código de Autenticidade: l9KILYQFÀ9

,EMITIDO PELO FLTNCIONÁRIO FABIOLA FERRO SILVA'

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

httpsr vww.empresafacil.pr.govbr/sigÍaciUprocessoÍmprime-modeloÂipo-atuara/1/cod_elvarar'630g4OE/coJrÍotocolo/pRpí 831867372/ u2



PREFEITURA DO MIIÀIICÍPIO DE

TBIPORÃ

SECRETARIA MUMCIPAL DE SAÚDE

VTGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENçA SANTTÁRIA E DO EXERCÍCIO PROFISSIONAI

Razão Soclal: NEW COMPANY LICITAçÕES - ElRELl.

Endereço: RUA CAMBE, 90 LETRA A - JARDIM SAN RAFAEL

Aüvid.dê Prtncrpal: ATIVIDADES DE INTERMEOIAçÃO E AGENCIAMENTO tlE SERVIçOS
E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS. Atlvldadea gecundárlas: Comércio
varejista de mercedorias êm geral, com predominância de produtoa alimentlcios - supermercádoB,
Comércio vaÍsjisla de laticínios e frios, Comércio vârejista de cames - açougu6s, Peixaria, Comércio
vaÍ€ji8ta dE hortiÍrutigraniêiros, Comércio varejiste de produtos alimentÍcios em gerel ou etp€cializado €m
prodúos alimentÍcios náo especiÍicados anteriormentê, Gomércio varejicta de tintas ê matoriai6 para
pintura, ComéÍcio varêjista de tecldos, Comercio varejista de artigos dê armaÍinho, Comercio verojiote de
aÉigos de came, m6aa e banho, Comérclo varejiste do outros artigos do uso doméstico não êspacmcedo8
ânteriorments, Comárcio var6jista de livros, Comércio varêjista de artigos dê papelaria, Coméreio vareiista
de brinquodos e artigos recrêativos, Comércio varerists de artigos êsportlvos, Comércio verêJi8ta dô
cosméticos, produtos d€ porfumaria e de higiene pessoal, Comércio varaJlEta de artigo8 do vêstuárlo €
acê68órios, Comércio v8r€jista de suvêniÍê8, biluterias ê artêaanatos, Comércio varejista de produtog
aân6antca domissanitário9, Comércio varejista de outros produtos náo esp€clÍicsdos anteriormente

CNPJ: 32.387.33710001 -90

Data de Emlrrão: 23,03,2020(LTGENC|AMENTO VÁLIDO pOR NOVENTA DIAS)
NUMERO DA LICENÇA: 5764

TÉcNIco RESPoNSÁVEL CÁRIMBO DE LICENCIAMENTO

soLrc|TAR RENOVAÇ O DA LICENç SANIT 90 DIAS AN S DO VENCIMENTO

VIGILÂNCIA SANlTÁRIA D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TEL: 3't78-030í

111t tt I

'§-r<-<{/

-l

CÓOIGO SAN|TÁRIO DO PARANÁ: LEI ,t3331'01, OÉC 5711IO2,ART í66 -'O DOCUMENTO
DA LICENçA SAN|TÁR|A DEVE SER AFTXADO EM LOCAL VlSlVeU lO pÚBLrcO."
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÂiBA

CARTóRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EtI í886

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óBITOS E PRMATíVO OE CASAI,IENTOS, INTERDIçóES E ÍUTELAS DA COMÂRCA
OE JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 1'145 Bairo dos Estados 5803GO0, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484

httsrÁra/w.azêvBdobastos.rDt.br
E-mail: cartorio@azeredobastos.rEt.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda CavalcarÍi, Oficial do Primeiro Regisfo Ciül de Nascimerüos o Óbitos e Privati\,o de Casameítos, htedições
e Tutehs com atibuiçáo de aúenticar e recontEcer íirmas da Coínarca de João Pessoa Capitaldo Estado da Paraba, em ürtJde dô Lei, etc...

DECLARA para os dêüdos firÉ de direito que, o documcnto em arExo idernifcado iÍdiüdualments em cada Código de Autenticaçáo Digilal'ou
rE referida sêquência. foi aubrlicâdos de acordo com as Legislaçóes ê ÍDrmas ügenbs'.

DECLÂRO airda que, para garadir barcpar6rEia e sogwanç€ jutsica de Hos os atos oriüdos dos respêcti\.os sôr\/iços do l.lohs e Regisf(_-
do Éstado da Paraba, a Conegedoria Gêral de Justiça editou o ProürÍ€nto CGJPB M 003/2014. det€rÍrüÍrardo a irEerçáo dê Lm código em
todo6 os aros mbriais e ÍÊgishais. assim, cada Seb Oigilal de FiscaliaÉo Eúajudicial coríám uÍn ódigo úrico (por €)Gmplo: Solo DWI:
ABCI2UíX1X2) e dessa íorma, caCa auterÍicaçáo proc€ssada pela ncssa Senêdia pode se. @nfilmada e \,Brifc€da tartas \€zes quanto íor
rEcêssádo alraÉs do sit6 do TribúEl de Justiça do Estado da Paraba, endêreço httsr/conegedoria.tjpbjus.br/selGdigitaU

A aur.erÍicação digital do docunerÍo Íaz provã de que, na data e tpra em que eh ioi reali?ada, a empresa NEw COMPANY |,.|CÍTAçÔES -
EIRELI tirüa posse de ún doci.rnerío com as rnesmas caraderblicas que foranr rcprodLzidas na cópia aúen[ic€da, sendo da empresa NEW
COTIPANY LICIT çÕES . EIRELI a resporsabilidade, úrica e exclrrsiva. pela idoneidade do docunerÍo apreseríado a este Cartório.

Esta DECLAFTAÇÃO íoi emiüda enr 24103/2020 l3:.ír:34 {hord local, alraÉs do sistema de autentjcaÉo digital do CaÍtóío AEvêdo Baslos, de
acordo com o Art. 'l o, í0o e seus §§ 1o e 29 da MP 22002001, corno hnúém. o documento elehôrico adorlic€do cortendo o Certifcado Digihldo
titular do Cartório Aze'rêdo Eastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NEW COMPANY LICIIAÇÕES . EIRELI ou ao Cadódo pelo
erdereço de e-rnâil aúentjca@aze\êdobastos.rÉt.br

Para inÍorÍnações mais detalhadas deste ato, acesse o site tüpsJ/aúdioital.azeredcbastos.rpt.br 6 iÍíorme o CódÍgo de Consulta desta
Declamção.

Códlgo do Consulta dssta Declaração: '14912'10

A consdla dêsta Declaração esbrá disponilel em nosso site âté 24J0312021 í3:37:23 (hora local).

'Códlgo d€ Auléntkação Digitál: 10580240320í 3353104í 6-1

"Legislações Vlgan'.o§: Lei Federal no 8.935/94. Lei Federal no 10.4O6n002, Medida Proüsória rf 2200n001, Lei Federal no 13.1052015, Lei
Estu du3l nô 8.7212003, l-ei Ésla,lual h'10.'! 32/2013 e Proümento CGJ N'OO3/2O14.

O eferiCo ó \€'darie, dou Íé. 
v

C}IAVE DIGTÍAL

00005b1J734
o4Efr93a2a471a163adb0a06136536565db2c3cbd 
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL
poDER JUDIctÁnto oo BsrlDo Do pÂRAxÁ

Crrtórlo do Distribuidor e Atreros Foro Regional de Ibiporã da Comarcr dr Regilo Metrop.
de Londrins/ PR-

DISTRIBUIOOR E ANEXOS T IT U LÂ R
Rua GuilheÍme de M6llo 275 . Vila Romana ll WLSON OSSAMU FUGIWARA

IBIPORfuPR .8ô2OOOOO J U RAM E N TA OO S
JAIME LEANDRO JACOBOWSKI
ALE)(ÂNDRE A J. BUSINHANI

CeÉidão Negativa

Para oíoltoo Clvis

&2020
JAIME

CERTIFICO que conforme Requerimento da parte interessada, Íevendo os Livros e
ArquÍvos sob minha guarda neste Cartórlo, (PARA FINS EXCLUSTVAMENTECIVIS),
verifiquei nos livros e NÃO CONSTAM NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU
coNcoRDATA RECUPERAÇAO JUDICIAL OU EXTRAIUDICIAL, proposto contra:

NEW COMPANY LICITAçÕES EIRELI

CNPJ 32.387.337/0001-90, no perlodo compreendido êntre a presente data e os últimos
20 anos que a antecedem.

DRO JÂCOBOWSKI
i ?rj-'l: -.1:i

: -r 1- :i .'-: '

solo oigilâl Ok6Drv. yjYgc . lvELcOxHOT . zf.L
htEr/tunoÍ!êh.cDm.bÍ

GUILHER'VIE OE MELLO 275. IBIPORÃ PR FONÉ O4A1439-O857

j 3-r'--,.('
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REPÚBLlcA FEDERAÍIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÁIBA

CARTÓRK' AEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í6EE

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óBÍTOS E PRÍVATIVO OE CASAI,IÉNTOS, INTEROçôES E TUTELAS DA COMÂRCÂ
DE JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, íí45 BairÍo dos Eslados 58030{0. João Pessoa Pg
Tel.: (83) 324,L5't04 / Fa,c (83) 3244-5484

l@/Áa,$rr.azêt€dobastos.rplbr
E.Ínail: cartorio@aE\Édobastos.Ípt.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O B€1. Válber Azevêdo do Miranda Ca',alcânli, Oficial do PrirÍEiro Regisbo Ciül de NascimerÍos o Ôbitos € Priliati\õ de Casarnenlos, Herdiçóes
e Túelas com atibuiÉo de aúer{ic€r e recorúEcer frmas da Cornarcâ de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Parêba, em ürtude de Lei, etc...

OECLARA para os deüdos ÍrE de direib qLJe, o docuÍn€íio em arErc identilicado indivrdualrn€nte em cãda Código de Autenlcâçáo Digital'ou
rs rebrida sêqrÉrEia, foi aubrticádos de acordo com as Legishçóôs e rpÍrnâs ügentes!.

DECLARO ainda que, para garar{ir fanspaÉrEia e segúarEa jubica de todos os atos o.iuÍdos dos respecü\os sediços de Nolas e RegislÍc\-
do Estado da Paraba, a Conegedoda G€ral de J(§üça editcu o ProürÍEntc CGJPB N" 003/2014, deteÍminando a irseçáo de Lm código 6m
todos os aürs rptoriais e regishais, assim, c€da Seb Digilralde FiscalizaÉo Eúajudicial corÍém (m código rhco (por exemplo: Seb Dlgltal:
ABC12UíX1X2) e dessa ÍonrE, cada aúenlicaÉo proc€ssada pela rDssa Se^êntja podo ser corfímada e verifcâda brlas \€zês qLErlo for
rÉc€ssário at'aÉs do sitê do TribLnalde Jusüçâ do Estado da Paraba. enderôço tútsr/coneg€doria.tjpbjus.br/selodigitau

A autenaicaÉo digilral do docrrn€rto trz pío\ra de que, na data e hoia om quô elâ íoi rÊalizada, a empEsâ NEW COMPANY LICÍTAçÔES -
EIRELI ürfE posse de un docrínento com as rnesmas caracterbücas qLE íoram reprod@idas na ópia aúerlicada, serÉo da emprêsa NEW
COMPANY LICÍTAçÕES . EIRELI a resporsabilidâde, úrica e exclrrsi\ra, pela idoheidade do documemo apresentado a ôste Cartóíio.

Esta DECLÂRAÇÃO lci emitida em í6/lxrl020 l6:33:4í (horá local) at-avés do §slema de autenticâÉo digital do Canório AzevÉdo Baslos, de
acordo com o ArL ,1 10o e seus §§ í'e 2'da MP 22002001. corno também, o docurnento eletrôrico aúerücado cor{erúo o Certific€do Digital do
ttular do Canório Aze!êdo Bastos, podeÉ ser solicitado diretamen[e a empÍesa NEW COMPANY LICrTAçóES - EIRELI ou ao Cartório pelo
erÉereço de efiail aúeriica@azê\,Edobastos.rELbr

Para iríorÍnações rnais detaltEdas deste ato, acesse o site lflr,sl/aúdioital.aze\€dobastos.rpt.br e irÍonnê o Código de Consulb dosta
Declaração.

Códlgo de Consulta dosta Oeclaração: 1503243

A consutta desta Declaração estará disponh€l em Ípsso sitê até í 6/0/t/:102í í 5:58:09 (hora local).

'Códlgo do Altentiçação Digital: 105801604201556050587-1

'Legblaçóês Vlgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.4062002, Medida Proúsória no 22002001, Lei Federal no 13.1052015, Lei
Esladual no 8.7212008. Lei Esbdual Íf 10.132,20'13 e Proürnento CGJ N'003120í4.

O reÍerido é \€rdade, dou íé

CHÂVE DIGÍÍÂL

5b1d734fd94O572d6gfeobco5becc46c2d í d6602da529bb687Í8dd2d539bc0ca5$4438eb11e700cSa9932670bd4cddb7692ab6e39732
404íC93a2add98493'l Tegdc€a4758865e5ecf 'l 20'l
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REPÚBLEA FEDERATMA DO BRASIL
ESTADO DA PARÂIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTO§
FUNDÂDO Ef í888

PRIIIEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIHENTO E óBITOS E PRIVATIVO DE CASAXENTOS, INTERDçÔES E ÍUTELAS DA COIIÂRCA
OE JOÁO PESSOA

Av Epilácio Pessoa, 1145 BalrÍo dos Esüados 5E03OO0, Joáo Pessoa PB
Tel.: (81)) 324rS4O4 / Fax (A3)324+UA4

t@ J/wrtw€za\êdobasbs Jptb.
E{Írall: c€rto,lo@azBrBdobâsios.rDtbÍ

DECL/NIiAçÃO DE SEFIVIçO DE AUTENTICAçÃO DIG]TAL

O Bel. Vábe. Azevêdo de Miranda Cavalcánli, Ofcial do PÍlBElro Raflsto Ciül de tlasciíprtos s Ôbitos e Privatito d6 Câsâmêna6, lterdigões
e Tdehs com atsibúÉo de aúenticar e rêconlEcêr fÍnas da CoÍnárca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paraba, em üúrde de Lei. etc...

OECIÂRA para os deüdos frE de dirBitc ql.É, o doqÍÍEÍlo em aítp ldêÍlillçado i.diüduaknerÍe em cada Código de AutenlicaçÁo Digital'ou
na referida sequêrrja, foi auterticados de acodo com as Legishgóes e rDímali ügeÍtesP.

DECLARO airda que, para garartir FaÍspaíênia E sagraça f,Íllca dê bdos 6 abs oriudos dos rÊspedi\,s seÍliços de Nobs e Re9is6-
do Estado da Paraba, a CorÍegedoda Geral de J(§üça odibu o PíoüÍrEnb CGJPB M 003/20í4, deteÍÍÍirEÍdo a irseçáo de úr código em
todos os atos ÍEülriais e ÍegisFais. assim, cada Selo Digital de Flscalzaçáo Ert'aididal coítém rm ódigo rÍco (poí eEÍplo: Seb Digírr;
ABC12UUX1X2) e dessa Íonna. cada aüerlicaÉo procsssâda pdâ Ípssa Sgn,Bdia pode ser coúÍnada ê \€rifcada tarlas !êzes q(Erlo Ío,Í
rEcessário atsa!és do site do Tribhal de Jt§liça do Estado da ParabE. sÍúsÍeço tS/coíBgedoÍia.lirbis.brlseb-digitay

A âutêrÍicaç5o digital do docúnerlo fdz pro\a de q(,E, na dab o tEra sm que eh bi rBalizada, a ernpresa NEW COMPAIIY LICÍTAçÔES .
EIRELI üúa posse de rm doqrnêrio @m as mesrms caradeÉlicas qrE bram rEprcd@idas íra ópia aúeúcada, s6rdo da €mpresa NEW
COMPANY LICÍTAçÔES - EIRELI a respoÍlsabildadê, úÍica ô odl§iw, pola idoÍEidade do docírnerlo aprÊs6ÍÍado a €ste CaÍtóíio.

Esla DECLÂRÂÇÃO íli emiüda em OiU03rl020 09:0í:38 (hoÍa local) aFaÉs do sisterna de aubrticação digital do Canório Aze!ôdo Bastcs, de
acordo com o Ad. 1o, 10'e seus §§ 'lo e 2 da MP 22002001, coflp taÍnbém, o documertu eletôrico autenlicado conlendo o Certifcado Digilal do
tih-daÍ do Cartório Aze!Édo Basbs, podeÉ ser solicitado diÍctarnorlo a empresa NEW COMPANY LICÍIAçÔES - EIRELI ou ao Cartório pelo
erúereço de e-ínail aúeÍtica@azevEdobastos.Íptbr

Para inícímações ínais detatEdas destê ato, acêsse o sit6 tÍbsr/aúdiqital.aze\,edobasbs.mtbr e informe o Código de Consulb desta
Declanção.

Códlgo do Consulta desta Declaração: '1475848

A corÉr.ab destra DedaraÉo esbrá dispoÍrttêlem r6so site atá 0,al03rl02l o8:tl:í0 (hora locao.

'Códlgo de AutenucaÉo Digital: 10580040320085í070802-1

'Loglshçõ€s Vlgentes: Lei Fedel.al no 8.93584. Lei FsdeÍal Íro 10.406/2002, i/hdida Prcüsó.ia rio 22002001, Lei Federal íf 13.1052015, L€!,

Estad(Elno 8.7212008, Lei Estadual no'10.'13212013 ô ProúíErto CGJ r.f 0032014.

O reÍerido é tEídade, dou fé.

CHAVE DlGÍTÁj-

00005b1d734íd940572d69Íe6bc05b070168560139416Í1dd068c79163bc2Í'146453e'138668d566a92c7b20a73íê0bd4cddb7692ab6e39732c
40/.l093a2a22aa3d05772B0a 1 c08384054037csd
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stas básicas emergências, para atender
andemia de COVID-19.
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATÁ DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N" 1 E N'2

REr-: EDITAL DE PREGÁO PRESENCIAL N'8/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
1S/2020

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

n' 2, contendo a proposta e a documentação, em alcndimento

ao edital de Pregão Presencial n" 812020 - (PMNSB) -
Registro de preços para eventual aquisição de cestas

básicas emergências, para atender familias em situação
de alta vulnerabilidade em razão da Pandemia de

covrD-19.

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, as qLlatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 122,

Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, reuniram-se, em sessão pírblica, sob a presidência da

Pregoeira Sra. Mônica Maria Proença Manins da Conceição, RG n" 10.450.207-5 SSP/PR, e os

membros da equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Silva. RG n" 7.224.894-5 SSP/PR e a Sra.

Polliny Simere Sotto. RG n' 9.257 .282-0 SSP/PR, designadas pela Portaria n' 005/2020, para

proceder a abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas

na erecuçâo do objeto do Prcgão Presencial n" 812020 - destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender famílias em situação de alta

vulnerabilidade em razào da Pandemia de COVID-19. Aberta a sessão, a pregoeira informou que

protocolaram os envelopes no 1e no 2 as seguintes empresas: BRUNA ANTUNES NODA
EIRELI, CNPJ no 24.293.1,1910001-68, representada pelo Sr. Julimar Bueno Garcia, RG n'
8957889-2, JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ no

27.351.505/0001-57, representada pelo Sr. Marcelo de Souza. RG n' 81.15929-0, NEW -

COMPANY LICITACOES - EIR-[,LI, CNPJ n' 32.387.33710001-90, representada pelo Sr.

Tiago Augusto Ranieri, RG n" 8.058.525-0 SSP/PR. ÂLEXANDRE SEXTAK BATISTELA
JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATtrRIAL DE LIMPEZA _ EIRELI, CNPJ

n" 16.579.17 410001 -90. representada pelo Sr. Alexandre Sextak Batistela Junior, RG no

13.181.034-2 PR. A pregoeira resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os

representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento exigidos

no edital convocatório. Após o credenciamento, a pregoeira iniciou a sessão com a análise dos

envelopes contendo as propostas de preços. Em seguida, íbi dada oportunidade aos representantes

das empresas classificadas de apresentarenr seus lances. Ato contínuo, a Pregoeira convidou o

representanle da licitante que apresentou o menor Iance à negociação direta, visando à obtenção da

ol'erta mais vantajosa para a administração. O preço tinal obtido f'oi R$ 23.350,00 (vinte e três mil,
trezentos e cinquenta reais). Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa

NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI, CNPJ n' 32.387.33110001-90, cuja proposta t'oi

classificada em primeiro lugar e obsen'ou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo,

portanto declarada habilitada. Foi então concedido pela Pregoeira. o prazo de l0 (dez) minutos
para a rnaniÍtstação de possível interposição de rccursos. Decorido o ptazo, sem manifestaçào de

\2\

Rua Wâlíredo BittencouÍl de Moraes. 222 - 't(oxxa3) 3266-8100 C N P J 95 j6l 01J0./0001-60

E mail. licitacao@nsb or oov br Nova Santa Báíbaía - PaÍaná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

intenção de interpor recurso, a Pregoeira declara vencedora à empresa habilitada. A Pregoeira

informou ainda que no prazo de 0l (um) dia útil contado do encerramento da sessão, a licilante
declarada vencedora deverá apresentar sua proposta devidamente ajustada ao último lance. O
processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada

mais a tratar. a sessão Í'oi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da Silva, Iavrei a presente ata que lida, e

achada conforme, vai assinada por mim, pela pregoeira e membros da equipe de apoio e demais

presenles que assim desejaram.

( ;j-r§ ar-
Mônica Maria Proença Martins da Conceição

Pregoeira

Ih,^*
Rosemej/e Luiz da Silva

Equipe de apoio

Polliny Si

Equipe

nred Sotto

de apoio

Marce
Representante da empresa J o de Alimentos Ltda

-)

Ti A to Rani
Representante mp New Con.rpany Licitações - Eireli

)
Rua Walfrêdo Bittencourt de Moraes 222 - ?(0xx43) 3266-6100 C N P J 95 i6l 08010001-60

E-mail: licitacao@nsb oÍ.aov.br Nova Santa BáÍbara - PâÍaná



NEW COMPANY LICITAÇÔES EIRELI
Rua Cambe n"90 - A
Jd San Rafael
lbiporâ - Pr
cEP 86200-000
CNPJ: 32.387.337/0001 -90
LE.: 90801626-23
Fone 43-3258-1172
e-mail: carlos-rossato@uol.com. br

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2755-3
c/c 38363-5

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" OO8/2020
PROTOCOLO: ate às 13h30min, do dia 221051?020
ABERTURA: í4h00min, do dia 2210512Q2Q

[5z.sez.ss7/ooo1-eTj
I'lEtiv coirpAl,ly Llc|TAçôES EIREU-EPP

Rua Cambó. 9GA
. Jd. San REfâet - CEp B62OGOOO

L rBrpoRÃ - pR J

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisiÇáo de cestas básrcas emeÍgêncras, para atender famí[as em situaçâo de alta vulnerabilidade em íazáo da
Pandemia de COVID-19

Quant R$ Unit R$ TotalItem DescriÇão

116,75 23.350,001

Cesta básrca contendo 27 itens, sendo:
02 Unidades - Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, embalagem de pohetileno leitoso atôxico/resistente.
Pote 4009. Validade mínima de I meses.
02 Unidades - AçúcaÍ cristal coloraÇáo unifoÍme, sabor caracteristico, isento de materiais terrosos, parasitas,
detritos animais ou vegetais,
odores estranhos. acondicionado em embalageme polietileno atóxico, transparente, resistente, contendo 5

maleriais terrosos, parasitas,
detritos animais ou vegetais, odores estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,transparente,
resistente,
contendo 5 kg. Validade minima de 12 meses.
02 Unidades - Arroz tipo 1 longo fino polido que contenha laudo de classificaçáo constando umidade máxima de
14% quebrados alé 9,5%,
embalagem de pohetrleno atóxico, transparente, resistente contendo 5 kg Validade mínima de 12 meses.
01 Unrdade - Bolacha tjpo doce, embalagem de polietileno atóxico transparente, resrstente, heÍmeticamente
fechado contendo até 4009.
Validade mínima de I meses
01 Unidade - Bolacha tipo salgada, embalaqem de polietileno atóxico transparente, resistente, hermeticamente fech

200

))



R$ Unit R$ TotalItem Quant Marca

7,781.',| 2 La Rend 3,89

1.2 2 Doce Sucar 8,93 I í,ÕO

Açúcar cristal - coloraçáo uniforme, sabor caracterÍstico, isento de materiais teÍrosos, parasitas, detritos animais ou
vegetais, odores estranhos, acondicionado em embalagem de polietlleno atóxico, transparente, resistente,
contendo 5 kg Validade mÍnima de 12 meses.

10,93 21 ,86IJ 2 Denard r
ArÍoz tipo 1 tongo fino polido que contenha laudo declassificação constando umidade máxima de 14% quebrados
até 9,5%, embalagem de polietileno atôxico, transparente, resistente contendo 5 kg Validade mínima de 12 meses

Racine ) 7r, 2.751.4 1
Bolacha tipo doce, embalagem de polietileno atóxicotransparente, resistente, hermeticamente fechado
contendo até 4009. Validade mínima de I meses.

t.c 1 Racine
Bolacha tipo salgada, embalagem de polietileno atóxicotransparente, rêsistente, hermeticamente fechado
contendo até 4009. Validade mínima de 8 meses.

4,94 9,881.6 ') Cereja
Café em pó torrado, moído, tipo arábica, conilon bebidadura, torraçâo média, puÍo. extra forte, alto vácuo com selo
de puíeza ABIC, embalagem 5009. Validade minima de 08 meses.

5,601.7 D'mille 2,80Chá mate - folhas e talos tostados de erva-mate parainÍusáo - Caixa 2009 Validade mínima de 08 mesês
2,9018 2 Bonare 1 ,45ExtÍato de tomate. Embalagem com 3659. Validademínima 8 mesês

1.9 1 Amafil 4,90 4,90Farinha de mandioca flocada "biiu", pacote 1 kg.Validade mínima de 08 meses
2 Coradinho 5,09 10,181 10 Feijáo, classe cores, pacote 1 kq. Validade mÍnima de Smeses
2 Nutrinovo 2,60 5,201'í'l Fubá de milho amarelo. Pacote 1 kq Validade de Smeses

1.12 3 D'mille 4,19 12,57Macarráo com ovos, tipo espaguete ou no 8. Pacote 1kq Validade mÍnima de I meses
3 Cocamar 3,54 10,621.13 Óleo de sola refinado. Frasco com 900 ml

Pop 0,95 1,901.14
Sal refiirádcj, iodado, ôloreto de sódio, iodaio de poiassioeãnii..umectante iNS5SslGrroóiáàéto Oe sôdio). PacÕte
de 'l kq. Validade minima de 8 meses.

2

1 16,75

Descri
Achocolatado em pó instantáneo, vitaminado,embalagem de poliehleno leitoso atóxico/resistente
Pote40 Validade mínima de I meses

- Valor Total da Proposta - R$ 23 350,00 (Vinte e três mil, trezentos e cincoenta Rears)

' Nos preços cotado, estão inclusos todas as despesas com frete, impostos, seguros e todos os demais encargos necessários ao Íornecimento

'Prazo de entregâ: conforme especificaçóes do Edital

' Prazo de pagamento conÍorme especificaçóes do Edital

' Validade da proposta: 60 dias

' Vigência do contrato: conforme especiflcaçÕes do Edital

'Garantia: todos os pÍodutos estão em conformidade com Editai e serão substttuídos. sem ônus para a entidade caso não est de acordo com o Edital

T
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* DeclaÍamos que em nossa proposta e seus possÍveis lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial tributos
incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumpÍimento rntegral do ob.ieto deste Edital e seus anexos, garantindo-se durante toda a vigência da ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS, exceto quanto aos preÇos nas hipóteses de desequilibrio econômrco-Ílnanceiro previsto na legislaçâo incidental.

' Concordamos co das as especificaÇões do Edrtal

lbipore-tu., 22 de 2020

NEW COM LICITAÇÔES EIRELI
MARIA EDUARDA GOMES RODOVALHO
cPF 114.507.689-03
RG 1 0,842,009-O/SESP-PR

lTz.sez.eezlooor_sTj
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REFEITURA IVIUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 8/2020

A Comissão de Pregáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 22 de maio de 2020, às 14h00min, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, BaiÍÍo Cento,

Nova Santa Bárbara - PR, em sessáo pública, realizou-se a abertura e julgamento das propostas

apresentadas na licitaçáo modalidade Pregão Presencial no 8/2020, destinada ao registro de

preços para eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender famílias em

situaçáo de alta vulnerabilidade em razáo da Pandemia de COVID-19.

Protocolaram os envelopes n' 1 e n" 2, as seguintes empresas: BRUNA

ANTUNES NODA ElRELl, CNPJ n' 24.293j19t0001-68, JH GONCALVES COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA, CNPJ n' 27.351.505/000í-57, NEW COMPANY LICITACOES - ElRELl,

CNPJ n" 32.387.337/0001-90 e ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL

DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ElRELI, CNPJ n' '16.579 17410001-90.

Após abertura dos envelopes de propostas, etapa de lances e análise dos

documentos de habilitação, a pregoeira declarou como vencedora a empresa NEW COMPANY

LICITACOES - ElRELl, CNPJ n" 32.387.337/0001-90, num valor total de R$ 23.350,00 (vinte e

três mil, trezentos e cinquenta reais).

lnformo que, esta Comissão consultou os sites do TCE Paraná e do Cadastro

Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se as empresas

habilitadas não estão declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios, conforme

comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 22j0512020.

§tr-.
Mônica Mana Proença

Pregoeira

Rua \Yalfiedo Birrencouí de Moraes n' 222, Cenrro, I 43. 3266.8100, = 
- 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara.

Paraná- E - E-mails licitacaor?nsb.pr.qov.br - wwrv.nsb.pr.qov.br

(-t -
ÍVlaptins da Conceição



22t05t2020 Cadastro lmpedidos Licitêr e Contratar

1i7

Pesquisô lmpêdidos dê Li.itar

[onsulta de lmpedidos de Licitar

TCEPR

Tipo do.úmenLo CNPJ

Nonre

Pêríodo publicação ' de

Dôta de In;cio Impedrmentor dê

Dêta Ce Firn Impedimenlo: de

l

Númêrodo.uÍnênlo 321871370001E0

aLe

ar-Á

até

NTNHUM lTt}í [N[0NTRAD0 PARA 0 CNPJ: 32387337000190!

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/ConsultarimpedidosWeb'aspx
1t1
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32 387.33710001 90

Detalhamento das Sançóes Vigenles ' Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas ' CEIS Porlal da transparêncra

LIMPAR

)

Data da consulta: 2210512020 15:11:37

Data da última atu alizaçãoi 22'10y2020 12:00:1 1

DtTAtHAR c Pl/cPt 00 5aNct0NA00 NoMt D0 sANcroNADo ut D0 sÀNcr0NA00
óRGÃo/rNÍDADr
SANCIONADORA

TIPO DA sANçAO
DÂTÀ OE PUBUoçAO DA

sAr{Éo
qUANÍIDADE

NenhLrm re8is[ro encontrado
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t
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

PROCESSO ADM I NISTRATIVO NS 015/2020

PREGÃO PRESENCIAL NS OO8/2020

Assunto: Registro de Preço para eventual aquÍsição de cestas básicas

emergenciais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social com a pandemia de COVID-19.

PARECER JURíDICO NS O4f,I2O2O

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação,

visando manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade

licitatório a ser adotada para Registro de Preço para eventual aquisição de

cestas básicas para atender as necessidades de famílias em situação de

extrema vulnerabilidade em razão da pandemia de COVID-19, conforme

solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O pregão é regido pela Lei ne LO.52O/2O02, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto 6e 5.450/2005 [paro pregõo no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns 10.520/2002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, pelo que se

verifica da análise processual, houve a devida pesquisa de preços de
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

mercado para fixação do valor máximo a ser contratado o presente

procedimento

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria ju ríd ica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 17 do Decreto ns 5.45O/2OO5) e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4s, V da Lei ns

to.s20lo2l.

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite da legislação de

regência da modalidade denominada pregão, sendo que no horário

previsto no edital, a sessão pública para recebimento de propostas foi

efetivada.



PREFEITURA MUNICIPAL i Êt

NOVA SANTA BARBARA

No total, 04 (quatro) empresas se credenciaram para disputa por lances,

de forma presencial. Ato contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas

que apresentaram as menores propostas dentro do percentual legal

exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

a empresa classificada, visando obtenção de proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

pÍazo parc análise da documentação de habilitação da empresa

participante e devidamente classificada, estando habilitada, lavrou-se

mapa final de classifícação, juntou-se consulta no cadastro de

inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunalde Contas do Estado do

Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma empresa apresentou recurso quanto

as fases do processo licitatório Pregão Presencial ne 008/2020, tendo

vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise final

desta procuradoria ju ríd ica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruÍdo, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns 70.520 /2002, c/c a

Lei ns 8.666/93.
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* NOVA SANTA BARBARA

Não se incluem no âmbíto de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orça mentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

Nova Santa Bárbara, 27 de maio de 2020.

I
)

4rL-

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Ju rídica

(_
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa

Excelência o Processo de Licitaçào na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL'

*" A l2O2O - SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou nâo

deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 01 / 06 /2O2O

Mônica Maria P ins da Conceição
Pregoeira - Portaria n" OOSI2O2O

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 4i. 3266.E100, E - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qqv.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paReNÁ

TERMo DE HoMolooaçÁo e ao.ruorceçÃo
pnpcÃo PRESENcTAL N" 8/2o2o - sRp

Ao 1" (primeiro) dia do mês de junho (O6) do ano de dois

mil e vinte (2O2Ol, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçào

Pregão Presencial n." 812O2O, destinado ao registro de preços para eventual

aquisiçâo de cestas básicas emergências, para atender famílias em situação

de alta vulnerabilidade em razáo da Pandemia .de COVID- 19, a favor da

empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: NEW COMPANY

LICITÂCOES - EIRELI, CNPJ n" 32.387.337 1O001-90, num valor total de R$

23.35O,OO (vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais).

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes

legais pertinentes

Prefe
Kondo
Municipal

Rua WalÍiedo Bittencourr de Moraes n" 22). Centro, I43.3266.8100, 5< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.plgqlbt - rvww.nsb.plggllbl

,]
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Poder
Executivo

Ano Vll 
:

IMPRENSA OFICIAL - ]

Lei n'660, ds 02 de âbril j
de 20í3. i

Ediçao N' í732 - Nova Santa Bárbara, Paraná. SEGUNDAfEIRA, 0í dê JUNHO íre 20

TERiíO DE HOMOLOG O E ADJUD
PREGÃO PRESENCIAL N" 8/2020 - SRP

Ao '1" (primeiro) dia do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte (2020), em meu Gabrnete, eu Eric Kondo, PreÍeito L4unacipal, no uso

de minhas atribuiÇões legars, HOMOLoGo o procedimento dâ Licilação Pregâo PÍesencial n." 812020, destinado ao registro dê preços para

eventual aquisição de cestas básicâs emergências, para atender familias em situação de alta vulnelabilidade em razão da Pandemia de COVID-19, a

Íavor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: NEW CoMPANY LICITACOES - ElRELl, CNPJ n" 32.387.337/0001-90, num valor

l-e R$ 23.350,00 (vinte e lrés mil, trezentôs e cinquenta reais).

Dar ciência aos interessêdos, observados as prescrições legais pertinentes.

EÍic Kondo
Prefeito Municipal

De acordo com o pÍocedimento adminislrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objeto do pÍotocolo n" 29/2020, referente

âo processo de dispensa de rrcitaÇão, para CoNTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARÂ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÀO CORRETIVA E

PREVENTIVA EMERcENCIAL 0O VEiCUL0 PRISMA, PLACA BAK-0291, conforme solicitaçâo Íeita pelo Gabinele do Pre[eito, e sendo alendidas

as normas legais pertrnentes e na forma do inciso ll, do aítigo 24 da Lei 866ô/93 e posteriores alteraçoes, caÍacleriza-se a referida dispensa de

DISPENSA OE LICITACAO N" 1í12020

Nova Santa Bárbara PR, 01/06/2020

EÍic Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

AVTSO DE LtC|TAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N" 1/U2()2() - SRP

Ob, .J: RegistÍo de pÍeços para eventual aquisição de pranchôes dê êucalipto e pÍegos a serem utilizados na reforma de pontes.

Tipo: Menor PÍeço PoÍ ltem.

Recebimenlo dos Envelopes: Até às 13h30min do dia 22106/2020.

lnicio do Píegão Dia 22106/2020, às 14h00min.

Preço máximo: R$ 20.042,68 (vinte mil, quarenta e dois reais e sessenla e oito centavos)
I nf ormacões eompleneltag poderão ser oblidas em horário de expediente na PreÍeilura Municipal de Nova Sanla Bárbara, sito à Rua WalÍredo

BitlencouÍt de Moraes no 222, pelo fone. 43-3266-8100, por Email: licitacâo@nsb.0r.qov.bÍ ou pelo site www.nsb.or.oov.br

Nova Santa Bárbara, 0'1/06/2020

Cláudia Pereira da Silva
Pregoeira

Portaria n" 005/2020

ll - Atos do Poder íslativo
Não há publicâçoes para a presente data

lll - Publicidade
Náo há publicações para a presente data

Diário Oficial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍêdo Eillencourl de Moíâes n'222 Centro

Fone/Fax (43) 3266-8100
E-mail: dianooÍioal@nsb pÍ gov bí

pmnsb@nsb.pÍ gov.br

Doc!ú6nr, ássrnâdo poÍ csí'{Éádo oqkl - Nova sa.ra
BáÍà.É PÉÍeiruÍa MlnEpal 95561080@0160-ÀC SÉF SA-
Sla auEnrEÍl.dê é 9.6nma dêd. qta íEuarizôdo atÍave. du
slê !!d1l{r!jr!.e,.rov.b/dàl/oudr.à.ao./óràío-ordár !!!r!!

H
*f,/

'l'r.Atos do PÂde, EíÊc,'tlv^
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C. Procópio, QuaÍta-Feira, 03 de Junho de 2020

Prefeitura Municipal
Írs?E!!9^ oÊ IETÀçAo ll trnozo

oê âc.rto cdn o pr5.rúti.íÉ áihirE !Ío hdal..íb ,.b lÂrÉlpÉ íê Nffi
S.ntã EáÍtárà, oticlo ô ddo ií ãl2O2o. 81ffi âo F6o dê dltp.ns de
liêit!çào, p.r, CONÍR ÍAçIO OE EMPFESA PAR^ REALlzÀçÀo oE
lrÁNUTENçr\rOCORREÍ|V EPREvExtw EriGnGErcl^LoOVÊICULOPRISM
PlÁG B^K4291, úíúÍÍ, e.* H, Éo G.blnér! ô Hed,o, ê sêndo
ât!íúÉn E ítorÍrtd Lg.l paürEr.!. 

^. 
bm. ô-Í'êo Í, (b aÍligo 24 d6 Lli

866ô,8 . pcrdio..r akaçôaa, cá!cr6tz-!ê a lllüidã dÉDeÉâ d€ licjráÉô. Norâ
SsntrBálB'á PR,0íiú612920.

Eíc Íondo - PiEFE ÍO Ilr{lClPÀL

Âvtsg DE ucrÍ^çlo pREG.rto pRE3Excr^L ta. íarito2o - sRp
Oôicto: R.gtsto de pl!ç.. pí. .wíúd rqitr\ao dG piaóõ.! de êucdií'lo ê

pí.gEú â s.r!m uü&â.!o.,1á ÍaírfiÉ d. po.rté. T9o: lfãE ÊêÍó Pr ltrrr.
FtâdÍr'€nE C6 Ed6l0r..:,{ê 6 1!t&n 6A aÉlfrZO.
ríÍdo do Prêgãd or. z/(E/2q20, à l4rrooirn.
ÊdF ,íáriro: R ,ú-Oa2.6tl (vtrl€ írú, q!áí!ntá â 4is Í?âis ! .6sênlá . c'ib

cênlrtc).lnlÚln !!€. CdtdénÉíttíÉ: púó.Í!ro !.í oÔúdê €n txr&io dê.!p.dêdle
m PÍeÍaitra Munirp.l ó. oyà sriá BártúÍ., lib à Rú. walhdo Eiíêlted dê
V,otlt! 

^'í4, * ldF.1 47.W4ím. 9o. Ehsí: li(lbqoidí1l .r ro' b. o! p€lo sIrE

aa.i$ d-@àl tloít SsÍ. Bffiú.,0i/0621r20.
Cllud. P.rrh..t Sflr. - Pr.!oL. ' PorlÍle n' 0Oi2O2O

:-:
Áo l' {FirElío, drâ do da! Ô irúlo (C) do áno dc Ôia rÍ.\íl! í2020). eti m.u

Gátinete, !ú Eic (oído. PraÍaür Mt$icit â1, m ü.o d€ miüás aÊrço.! lêgais.
HOMOLOGO o pl@dií!.íb ú LlotsÉo Prcgào PÍe..idal í.'6/2020. .Lrlinâdo ao
Í3gisúo d. Fêç6 pálã lrint/ât aqirhiçro ê c.dâ. bá6i.át ert'r!6ftjd, para eiéídêr
í.rn[í8 an siúáçâo d. dl, vtllEí.HiH€ en razao da Pardlrii. d. COVIo.Í9, a
byor da ohpre!. qu rFcsêíldr mád p,Dpclr. !€rxb dr: NEr/Y COMPANY
!rctTrcOE s - EIRELI, CNPJ í' 32.3ü3:í,!@1-90, nJn eat, rolâl d. R]t 23.350,00
(vúia 6lrá! írlr, ü€zênk . â.hqu.írlá Eâir).

Oar ciêÉá 6 htêr!.r..b.,6âsãrrdo. .! pí6oiÉe! Lgai! p€íinênlls.
Gío xorúo . h.lúi Íunlclp.l

P,OFÍ RIA X.' !!Y2O2O
o PREFETÍo MUNtctPÁ! oÉ NovA sÁltr BÁnBAÂ^ rcsorv., .o uso d3 sues

âúÉuiç!á. têgárs ê d. coíírÍn6.da .oh o âí !7, dâ Lâi MurErpàl n'- 6042011 do
Elt üío do S.aidoí PúDfiao MulrEpái & Nova s.nlã BaôaB. dê sloíÍniládê com o
ân.29 dá ló 564/À)i l. Eslalul, do Ojlú6 do Mâ9,§1tr. CONCEOER

Àrl. 1. - C5lléÉd. dldoírál po.lêrpo d€ r€ívi(! pra os leg'Jint6s !êeirorês:
@3!3&r ClrxErü\tlérb Á.t.b!f rb r.iro ó. 5vrÉ ü11020 +L(
@62t1 O&.y th.io !ív. r.EníJ ó llnoo dá ..rviF 0611020 . 1 Í
@ifil,,1 MúóÉ a.d ú glvt C- 

^r!.ldrJ.b 
Lir!íú dr Év'ÇD 6/2020 . 1\

o03a&r M.rrb C{i.r FãElt Á.,Ard ó. r.nto ê t t1ço 0ôr2O20 + 1 *
ó3702 í r*,@An6.$d.^..d 

'J6 
Àtt bd Ír.ittE ó. sllçD 042020 |1%

0oÍl7r-r Srrsú^p, Ad & LiE Ád.d.r. !ênFô.,. Brço 06/2020 + 1 *
AÍt. ? - E.t poians 6.r.á viga n6tâ dárá, .onr êíêno ms vêEnEnlos dê iunho de

m19. rcvolEdr! .! dêro.iCJ.. 6í coítÉrlô.
Nove s.niâ B{óârá. 0í dá ilÍltb ó.2020.

EEC xoflDo . Phí.ío xunrclpâl

FORr ru X.3tÍI020
At6Íâc,6 d.PoiÂdâ íÍ 32no2o b 2. & àá.il e Tm, flêct rãjo dêAdminEkaÉo.
O Pr!íâtt(, Muí@pál Ílê itír Sríiâ Brh.Íá, m uso dê suâs 6üibuiçóês l€lars ê

íêlim6nlEis, . coníoíÍrlâ í'rp6to Ílã1êg!ráçáo dê6b MsnGlÍro, rcsoN€.

^^1.AtrE 
! Pdláí. t,l. 320m, d. 22 d. .!d (b 2020 quo passá a lêÍ á rêgulnle

íeíaçáo:
art 2'A nom4çltú rl, €áíOo d6 S..rêláb dê^óftlnBtráÉo pacsâ á visorar con ôn!'3

pá,' á ÁdóÍ1.lrâçáo Múnldp.l. R€liet -r€, publiq'r.-.ê e cumpmsê.
No,â SÉírê Báôará, 02 dêjúnho d.2Í)20.

E lc Ko6do . Pr.í.lio lurlclp.l

PUELICACÃO IEIIESÍFÁL DO EXIRAÍO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇO
N. t2!r2ôíe- pcrse pEFERÉxrE Âo ptEGÀô Ér FTpôxrcô N.t!l2oío-

.. PUI{SB
OSJÉTO - Roqislro d6 F.ço. pa€ Êventrâl aqlisição óê máleflâs dê enÍêmag€Íí.

rul.iais odontológico., Írl.íic.nEí16, hjêtávêis s |Ô.nulá6 iní6ntG - lêil.s .sp€cjáls-
vÁfrOAOE DA^Í : Oe0Zr2120'19 âO1h2r2O2O.

fi
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ATA DE REG|STRO DE pREço N.o 2012020 _ PMNSB

REFEREiITE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 8/2020 - PMNSB

o MUNIcíPlo DE NOVA SANTA BÁR8ARA, com_personatidade juíídica de direito público intemo, inscrita no cNpJsob n0 95.561.080/0001{0, com sede na Rua warfÍeo. Éittãrãri o.'l,l. rues,222 _ CentÍo,Nova santa Báóara _Paraná, CEp - g6250_000, representada neste ato poÍ .u, pàf.i,"'
5 e431844 sESp/pR, N,.'iã'.. cpr."J üffiffi;;;]lil;il,["iÍj1fl1;i?1#ftiiiil;1i,,1,conformidade mm as Leis n' 10.s20t02,tr" s 660 o. áiloãiõ:ã's"rls ate,açoes posteriores, Decreto Federar No3 555i00. Decreto Municipar no 041/2009 o. o,, o4/oólzo'os, .r"ra"ce'àa casstaçao das propostas apresentadasn0 Pregáo presenciat 

No g/2020 - SRp, homologada ,àf. ,r.rr,,i,r*eventuar aquisiçâo o, .".t., rãri.". 
"mersênciai, *o n**, ãri,,,jl.lfl sfl::rrl:i,jtiilLl,,ffi.r:;razâo da pandemia de covrD-í9, conformg-eweciÍicado, illilü]; empresa NEW coMpANy LrcrrAçôEs.ElRELt, inscrita no CNpJ sob n" 32.381.337t0001rô:;;;;;;. Rra Cambé, 90 A _ CEp:86200000 _ Baino:Jardim san Rafaer, rbiporã/pR, neste-ato representao. p.r. ór.. lü.à Eduarda Gomes Rodovarho, inscnta nocPF n' 114507689-03, RG n'_108420090,0."r.íú-0..*,..áa 

beneÍiciária da Ata, cuje proposta Íoiclassificada' observada as especificaçôes, * ,"ôr, ., üffiil. na ricitaÉo supracitada, bem como asctáusutas e condiçôes abaixo estabetecidrr, t., àntr. ,i;rrto1-'*rloo"oo o or. ," ,.gr*

constiruiújeto desta Atr o 
"n*,. rlTli'"T,?lli.ffir:rTfrIfl 

cesras básicas emersências, paraatender famírias em situaçâo de arte vurnerabir,oro. ., Lrài da pandemia de covrDí9, conÍormeespecific€do no ANEX. r, que intesra o Editar de e*gro t";;".f,ii" ,,roro _ pMNSB, independentemente deÚanscnção' 0 Ôrgâo Gerenciador não se obnga a arr;;;;;il;;;;;tacionados 
dos ticiranres vencedores, nemnes quantidades indicadas no ANEX.. t. pooe-noo .,ei..liã I."iãC elpecinca para aqursição de um ou de mais

J.o1i;lflitrfl,S;::#Hii:,;.,;,..TT:;,J;,.,,:,.t:lffiiíü;,.,.,,prererencia, nosieÀ,,-o..,n ,u

3

cúusuu seeutoa_ eSPECIFIclçÂo oo ouero e RnEÇOS REGTSTRADOS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n. 222 , Centro, t 43. 32ó6 8100 - 86.250-000 ü
É.

TENS

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E_mail _ Iicitacaoía)nsb.pr. qov.br nsb. pr br
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LOT
E:

001

Lote

001

1 8778 Cesta básica contendo 27 itens, sendo: 02
Unidades - Achocolatado em po instantâneo,
vitaminado, embalagem de polietileno leitoso
atóxico/Íesistente. Pote 4009. Validade minima
de 8 meses. MARCA. LA REND.
02 Unidades - Açúcar cristalmloração uniíorme,
sabor cáracterístico, isento de maleriais tenosos,
parasitas, detitos animais ou vegetais, odores
estÍanhos, amndicionado em embalagem de
polietileno atóxico, transparenle, Íesistenle,

mntendo 5 kg. Validade mínima de 12 meses.
ARCA. DOCE SUCAR.

02 Unidades - AÍÍoz üpo 1 longo fino polido que

contenha laudo de classiÍlcaÉo constando
umidade máxima de 14% quebÍados até 9,5%,
êmbalagem de polietileno atóxico, transparenle,
resistente contendo 5 kg. Validade mínima de 12

meses. MARCA. DENARDI
01 Unidade - Bolacha tipo doce, embalagem de
polietileno atóxico transparente, resistente,

hêrmeticamente fechado contendo âté 4009.
Validade mínima de 8 meses. MARCA - RACINE

01 Unidade - Bolaúa tipo salgada, embalagem

de polietileno atóxico tÍansparente, resistente,
hermelicamente íechado contendo até 4009.
Validade mínima de I meses. ÍúARCA - RACINE

02 Unidades - CaÍé em pó torÍado, moído, trpo

arábica, conilon bebida dura, tonaÉo média,
puro, extra forte, alto vácuo com selo de pureza

ABIC, embalagem 5009. Validade mínima de 08

meses. MARCA - CEREJA
02 Unidades - Chá mate Íolhas e talos tostados

de erva-mate paÍa infusão Caixa 2009. Validade

mínima de 08 meses. iIARCA - D'MILLE
02 Unidades - Exfato de tomate. Embalagem

com 3659. Validade mínima I meses. MARCA -

BONARE
01 Unidade - Farinha de mandioca flocada "biju',

pacote I kg. Validade minima de 08 meses.

MARCA . AMAFIL
02 Unidades - Ferlão, classe cores, pacote 1 kg.

Validade mínima de I meses. MARCA.
CORAOINHO
02 Unidades - Fubá de milho amarelo. Pamte 1

kg. Validade de I meses. MARCA -
NUTRINOVO

03 Unidades - Macanão mm ovos, tipo

espaguete ou no 8. Pacote 1 kg. Validade mínima

de I meses. ÍüARCA - D'MILLE
03 Unidades - Ôleo de soja refinado. Frasco com

900 ml. ilARCA. COCAiTAR
02 Unidades - Sal Íefinado, iodado, cloreto de
údio, iodato de potássio e anti-umectante lN$
535 (Íenocianeto de sodio). Pacole de 1 kg.

Validade mínima de I meses. MARCA - POP

DIVERSAS CESTA 00 116,75 23.350,00

TOTAL 23.350,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mail licitacao@ nsb.or.sov.br - www.nsb pr.gov.br

$,
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro, t 43. 3266.8100, M - 86.250-000

t
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NOVA SANTA BARBARA
CLAÚSULA TERCEIRA. DA vIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, com
validade e efiécia legal após a publicaÉo do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Sante Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

As despesas deconentes desta LicitaÉo conerão por conta da seguinte dotaÉo orçamentána

OTAÇÔES

3310 lo9.o02.os.244.04oo.2o33 705 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

3333 los.ooz.oe.z«.oloo.zosa 756 3.3.90,30.00.00 lDo Exercício

cúusuLA ou|NTA. DA vALtDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a AdministraÉo Pública e saüsfazendo os demais

requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do DecÍeto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta

Ata de Registro de PreÇos, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquinr os produtos

referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de PÍeços, podendo fazàlo através de

outra licitaçao quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçao de qualquer espécie às empresas

beneficiárias, ou, c€ncelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantrdos

à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

Quando o preço registÍado, por motivo supervenienle, tomarse superior àquele praticado no mercado, o município

convoc€rá o fomecedor patr uma negociaçáo, com o Íim de obter redução do preço e sua adequaÉo ao praticádo

pelo mercado. Se resultar frustrada a negociação, o fomecedor será liberado do compromisso assumido e o

munlcÍpio convocará os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociapo.

Quando o preço de meÍcâdo tomaÊse superior ao preço registÍado e o fomecedor, mediante requerimento,

comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o município poderá: a) liberá-lo do compromisso assumido,

sem aplic€çáo da penalidade, se confirmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a

comunicaÉo oconer anles do pedido de Íomecimento; b) convocar os demais fomecedores visando igual

oportunidade de negociaÇá0. lnexitosas as negociaçóes, proceder-se-á à revogaÉo da ata.

Poderá ser solicitada a revisão do preço registrado, desde que o pedido seja instruído por documentos

comprobatórios da procedência do mesmo, lais como lista de preços dos íabricantes, notas fiscais de aquisiçáo dos

produtos, de matéria-prima, de componentes ou outros documentos pertinentes.

A atualizaÉo não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardar a diferença percentual enke o

preço originalmente pÍoposto e o preço de mercado vigente à époc€.

cúusur-A sExrA . D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela AdministraÉo:

- automatic€menle:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- quando caracterizado o interesse público. O Proponente teÍá o seu registro de preços cancelado na Ata, por

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contÍaditório e ampla defesa:

3
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A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, poÍ oconência de casos fortuitos ou de forçâ

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevaçào dos preços de mercado

dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos preços

registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçao a aplicação das

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

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- peÍder qualquer mndiçao de habilitaÉo ou qualificaçáo técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e jusüÍicadas;

- não cumpnr as obÍigaÉes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro de

Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuçáo totâl ou parcial das mndrções estabelecidas nesta Ata de Registro

de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçâo do cancelamento do preço regiskado, nos casos

previstos, será feita pessoalmente ou por coÍrespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante

aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusur-A sÉTtMA - DAS oBRrcAçÔes ol gelrertctÁRtA DA ATA

A Ad.ludicatária obrigar-se-á a:

- ManteÊse regular (documentaÉo obrigatóna não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de Registro

de Preços;

- Fomecer produto de boa qualidade, mnÍorm€ cotado em sua proposta de preços, a partir de emitrdo o empenho e

dado conhecimento ao fomecedor inteÍessado;

- Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, lais mmo, Íretes, impostos, seguros, encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da aquisiÉo do objeto;

- Efetuâr a troca imediata dos produtos entregues, ob.ieto desta licitação, que estiver fora das especificaçóes

contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, deÍeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a

adquirente;

- Durante o período de garanta do objeto, o Licitante vencedoÍ deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo

demonstrar defeito, eÍetuando os necessános ajustes ou reparos sem ônus para a PreÍeitura, no prazo máximo de 5

(cinco)dias após a mmunicaçá0, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da Prefeitura;

- 0 licitante vencedor ficará obrigado a:

- Entregar o objeto nas condiçoes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado;

- Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver prévia autorizaÉo da

Administraçao da Prefeitura;
. Para os materiais e ou produtos cotados que tenham prazo de validadê, o prazo remanescente a partir da

data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;

cúusuLA otrAvA - DAS oBRrcAçÕEs Do MUNtcípto

Caberá a Prefeitura:

- quando necesúrio, permitrr o livre acesso dos funcionános da beneficiária da Ata às dependências da Prefeitura,

para a entrega dos produtos Íeferente ao Pregão Presencial No 812020;

- prestar as informaÉes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;
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- aprovar, quando necessário, o cronograma fisico definitivo da entrega dos produtos, apÍesentado pela licitante

vencedora;

- rejertar os pÍodutos, entregue equivocadamente ou em desacoÍdo com as orienta@s passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especificaFes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especiÍicâÉes mnstantes no ANEXO l.

cúusuLA NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA AoursrçÃo E EMrssÂo DAS AUToRtzÂçoEs DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes dos objetos da presente Ata de Regisko de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de ÍoÍnecimento, sua retificaçâo ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
O prazo de enkega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autonzação de fornecimento emitido pela

Prefeitura, caso a enlrega não seja efetrvada neste prazo, seÉ imediatamente solicitada à entrega para o próximo

fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstâs na legislação e neste edital.

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRÂ. Do LocAL DA ENTREGA

A entrega deverá ser feita na Secretana Municipal de Assistência Social em horário comercial de segunda a sexta-

feirâ; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoriâ, Íicando a prefeitura isenta de quaisquer

responsabrlidades.

CLAUSUI.A DECIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

ceÍtidão expedida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da Uniâo (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tnbutários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas'a', "b'e "c'do
parágraÍo único do aÍtigo '11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçoes instituidas a título de substituiÉo, e às

contribui@es devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de RegulaÍidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de

débitos Junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a Íegularização por parte da beneficiána da Ata, inictande

se novo prazo paÍa o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara faÉ o devido

pâgamento mediante depósito bancário. Deverá mnstar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta

banúria receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis paÍa a efetivaÉo do pagamento. O Município de

Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaFes,

encargos, tnbutos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial no

8/2020 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação

qualquer obngação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a mneçáo monetária.

cúUSUI.A DÉcIiIA TERCEIRÂ - DAS CONDICOES GERÂIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Fomecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela enkega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedec€ndo ao Codigo de DeÍesa do Consumidor

quanto às condiçoes dos produtos entregues;

- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das especiÍica@es contidas na

proposta, ou em que se venficarem vícios, deÍeitos ou incoÍreçóes, sem qualquer ônus para a adquirente.

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:
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- Executar o objeto nas condiÉes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratâÍ servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.
- Não veicular publicidade acerc€ do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministÍaçâo da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo do contÍato todas as condiÉes de habilitagão e qualiÍicaçao exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcrMA eUARTA - DAs sANçÕES ADMlNtsrRATtvAs
0 descumpnmento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ala de

Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais

pertrnentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamenle, nas seguintes sançoes:

. Advertência:

r Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata de registro de preços, em caso de

recusa do 1.0 colocada do item em assinar a Ata de Registrc de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vkgula uês por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da ata de registro de preços, além do

desconto do valor coÍespondente âo fomecimento não íealizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no

prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaÉo e de fomecer à AdministraÉo Pública, por

prazo de até 05 (cinm) anos:

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla defesa.

A aplicaçáo das sanFes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaÉo de outÍas, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçào.

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

podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo dâs demais sanções cabíveis, seJam estrs administÍativas ou penais,

previstas na Lei no 8.ô66/93 e alteraçoes.

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b)epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d)enchentesi

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modiÍlcaÉes substanciais nos mateíais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão{e{bra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados drretamente pelo

Município.

CúUSULA OÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebraçáo do Conkato entre as paÍtes, na forma do disposto no parágÍafo 40 do artigo 62 da Lei

no 8.666, de 2l de junho de '1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho ei

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou recusar-

se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para substrtuí-

la em igual prazo e nas mesmas condiçoes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem

6
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prejuízo da aplicaçao das san@es cabiveis previstas nesta ata

cúusuu oÉctNA sExtA. DAS DtspostçoES FtNAts

Integram está Ata, o edital do Pregão Presencial No 8/2020 e as propostas das empresas classificadas em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das

disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legisla@es pertjnentes.

cúusuu oÉcrml sÉrrul - oo rono
Fica eleito o ÍoÍo da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, parâ serem dirimidas possÍveis dúvidas onundas desta licitaÉo.

E, para firmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das parles, Órgão Gerenciador e a beneficiána da Ata.

t
Nov Santa doaÍa,0410612020

c Kondo

PreÍeito Municipal toridade Competente

RG n' 5.943.1846 SESP/PR

Maria Eduarda Gomês Rodovalho

Empresa: New Company Licitâçoes - Eireli

CNPJ: 32.387.337/0001-90

Beneficiária da Ata

r/ I f l^"
{nf,l*"1ffiff,r*_kvttvL

Secretária Municipalde Assistência Social- Fiscal responsável pelo acompanhamento da atâ
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EXTRÁT DA ATA DE RÉGIST DE PR oN."2 - PMN B. REF E P0 PR N

oBJETO - Registro de p s para eve ntual aquisição de ceslas
da Pandemia de COV|D.19.

VALIDADE DA ATA: 0e 0410312020 a 0311212020.

BENEFTcÁRA DA ATA: NEw coMpANy LtctrAÇÕEs - EtRELT

CNPJ sob n" 32.387.337/0001 .90

Rua Cambé, 90 A - CEP. 86200000 - Baino: Jardim San Ratael, lbiporã/PR

RESPONSÁVEL JURiDICO: Carmen Correz Wilcken, OA8/PR n" 22.932.

- PilN

sicas emergências, parâ atender familias em siluação de alta vulnerabilidade em razão

ESPECIFICA ÃO DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

LOTE: 001 -
Lote 001

Preço

F,tâl

Item D,â§.íiÉo do produto/seruço Marca do

P{aÔ o
Uniláds de

Í)edi{rs
Qtds-r. 'PÍeço

{Í{láÍi0
Lote Códqo do

podutohêÍviço

23.350,00OIVERSAS CESTA 200,00 116.75,1 8778 Cesta básica contendo 27 itens, sendo: 02 Unidades - Achocolalado em pó

inslanlâneo, vilaminado, embalagem de polietileno leitoso alóxico/resistenle.

Pote 4009. Validade minima de 8 meses. MARCA. LA RÊN0.
02 Unidades 'Açúcar cnstal coloÍação unrÍorrne, sabor característico, isento

de materiais lerÍosos, parasitas detrilos anmars ou vegetais, odores

estranhos, acondrcionado em embalageÍn de polielileno alóxico
lransparente, resistenle, conlendo 5 kg Validade mínima de 12 meses.

MARCA. DOCE SUCAR.

02 Unidades - Arroz lrpo 1 longo Íno polido que conlenha laudo de

classiÍcaÉo constando umidade máxma de 14% quebÍados até 9,5%,

embalagem de polielileno atóxrco, transparente, Íesrstente contendo 5 kg

Validade mÍnima de 12 meses. MARCA - DENARDI

01 Unidade - Bolacha lipo doce, embalagem de polietileno atóxico

lransparenle, resislenle, hermetrcamente fechado contendo alé 4009.

Validade minima de 8 meses. MARCA. RÂCINE

01 Unidade - Bolacha tipo salgada, embalagem de polietrleno atóxico

lransparenle, resistenle, heÍmetrcamente fechado conlendo até 4009.

Validade minima de 8 meses. MARCA. RACINE

02 Unidades - CaÍé em ú toÍÍado, moído, tipo arábica, conrlon bebida dura,

tonaÉo média, puÍo, extÍa Íorte, alto vácuo com selo de pureza ABIC,

embalagem 5009. Validade mínlma de 08 meses. MARCA - CEREJA

02 Unidades ' Chá mate lolhas e lalos tostados de erva-mate paÍa infusão

Caixa 2009. Vâlidade míniÍna de 08 meses. MARCA - D'MILLE
02 Unidades - Extrato de tomale. Embalagem com 3659. Validade mínima 8

meses. MARCA - BONARE

01 Unidade - Fannha de mandioca Ílocada -biiu', pacote 1 kg. Validade

minima de 08 Íneses. MÂRCA. AMAFIL
02 Unidades ' Feijão, ctasse cores, pacole 1 kg Validade minima de I
meses. MARCA . CORADINHO
02 unrdades . Fubá de milho amaÍelo. Pacote 1 kg Validade de 8 meses.

MARCA. NUTRINOVO

03 Unidades .MacaÍrão com ovos, tipo espaguele ou n" 8. Pacole 1 kg.

Validade minima de I meses. MARCA . D'MILLE
03 Unidades - Ôbo de sola reínado. Frasco c 900 ml MARCA - CoCAMAR
02 Unidades - Sal refnado, iodado, cloÍeto de sódLo, rodalo de potássio e
anti-umectanle INS-535 (Íerrocianeto de sódio). Pacote de 1 kg. Validade

mínima dê 8 meses. MARCA. PoP

23.350,00TOTAL

coNcEssÃo DE DtÁRtA N" 055/2020

0 PreÍeito do ftrunicíp]o de Nova Sanla 8árbara, Estado do Paraná, usando das alflburçoes que lhe são coníeridas poÍ Lei, tendo em vis

809/2016 e n'893/2018, bem como, lnslruçÕes Normatrvas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CoNCEDE 0lARlA(S), crmo segue

SETVidOI: JOSÉ WILSON DA SILVA

Cargo: MOTORISTA

Secretaria/Departamento: SAl,rDE

Valor (R$)r R$ 800,00

Deslino: DIVERSOS

obierivo da viagem: soLtctTAÇAo DE olARrA Ao MoToR|STA JosÉ wrLSoN 0A slLvÂ. PARÁ cusTEAR DESPESAS Coi, ALTMENTAçAO,

0UANDO EM VTAGEM FORA D0 MUNrcrPro A SERVrÇ0 OO FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

Data do Pagamento
N" do Pagamento:

ERIC KONDO

Preíeito Munrcipal

ta as Lers fty'unic]oais n"

0410612020

2371t2020

ll - Atos do PodeÍ islaliYo
Náo há publicaçoes para â presenle data

lll - Publicidade
Náo há publicaçoes para a presente dala

Diário Oficial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WalÍíedo Eittencourl de MoÍaes n'222 - Cênlro

Fone/Far (43)32ô64100
E-mârl drariooÍcral@nsb pí gov br

pmnsb(Onsb.Dr qov br

O@uÉnlo ass'nádo pr Cer!frcado D'grlal - Nova Sa.lá
B.tíb.Ía Preleilurá Munr.lpd 95561080000160 4C SERASA-
S@ 5ulênlicjd..h á s.rãnrd. Jesdê q!. vkElrado arÉvér do
.n€ hlel$.rd-or!.sa!)!,!ú!q.l!l!!UlrlÂll!dirrodiod-!rrií!



1gE

:PíêÍtti 
t'ir rã- lü[ u n É iirã I

Nova Santa Bárbara
de
PR

\---
-le

ei

N(

eÍnéÍgôncias, para ár6nd.r ÍâiiÍli5s êm stuâçlo de allá wliêrâbilidêdê em €2lo da
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DECREÍO N.',ti/2020
O Prêíeito MunÉlpal dê Nova Sa.h Báóâra, no úe dê sues alÍ'bllções legãrs .

.egrhenlais, € @olome disposio na leqElaçlo desle Mon,êipio resolve: EXON ERÁR
Arl.1{ Frá exonerada â podido ê Sra.aRlANE CARVALHO CAMPOS, ponador do

RG ô' 5 66J.19!2 SSP/PR, do @€o de FARMACEUÍICO, lotedo na Sêúêlaíe de
Sãúde. @.ímê pêdido pÍotocôlad9 em 0 I juihô 2020.

Àrt. ? - Eslê deúeio.nlr. eo qoú'nêsiã dalá, íevogádas ãs drsposiçêês eô
conlrário RogÉlrê-6e, puúquêsê e c!mpí.-se. Novâ Sanla Bzôarâ 02 de luhho de
2020.

Erlc Kondo. PÍâlêito Muni.ip.l

(
)l

EÍ
JrTERmO DÉ HOHOLOGAÇÃO E 

^DJUOTCÀçÀOPRÉGÃO ELEÍFôi{tcO N. IO/2020
pos 05 (cinco) dÉs do més dêjunho (06)do a.o de dois mrre vinle (2020). eô mêu

Gábinelo, sú E.ic Kôôdo. Prêlêhô Munrcrpal no lso dê hrnhâs etnbúrÉes lêgaa
HOMOLOGO o pr@dimento da LlcjLÉo Prêgâo E étróni@ n.q 102020, destnádo à
ãqusiÉo dê vêiculo utrlrtâio lrpo Ack Up, @bine d!p]a, garâ Seúetanâ MunEiDar de
Sâúde, a íávo. óâ êmpr.saqueâpÍêsenlôu menoípéçô, sendo el6i VO!KSWAGEN OO
BRASIL INOUSÍRlA DE VEICULOS ÁUÍOMOÍORES LTDA, CNPJ n'
59.104 42210024-46- num velo, d6 R3 68.000.00 (selsenE € orlo milreãB), pêra que a
ádJúdi@Éo nêre pm.êdrda podu!á sêus,urid'@! e le9âis eÍe los.

Orr.jêncrâ.os inteÉs$dos. obsêrvâdos as prê§crçaes le9õis perlrnentês
Enc Ãoído - PÍêÍêitô Múnicipâl
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A Fiscal da Ata SRP n' 2012020 - Cestas Básicas
l mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacâô@nsb.pr.9ov.br>
Para: keizy_s]s@hotmail.com

10 de junho dê 2020
15:23

Boa tarde,

Segue anexo Ata de Registro de Preços n" 2012020, decorrente do Pregâo Presencial n" 812020, cujo objeto é o
registÍo de preços para eventual aquisição de cestas básicas emergências, para atender famílias em situação de alta
vulnerabilidade em razão da Pandêmia de COVID-19, a Íim de que as mesmas sejam acompanhadas, assegurando-
se o cumprimento integral das obrigações assumidas.

Att

aine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

il 20 2020 - Ata SRP Pregão 8 2020 - New Company.pdf
1'r 8K

hnOs://mait googte.com/marl/u/O?ik='1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2935195823705124'186&simpl=msg-a%34Ê7847 1t1
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔN|CO (.í PRESENCTAL

N" I / eoeo

N' ESPECIFICA o

2
2

4

5

Of ício da secretaria solicitando

Licita ão à Contabilidade Pedido de dota o

Resumo do Edital

't9

22
4.2 Licita ão ao Prefeito Homolo a o

27

29

30 Ofício da secretaria solicitando aditivo

Rua WalÍiedo B rttencoun de Moracs no 22 2. Ccn tro. I:one-13 12668100-CEP-86.250-000NovaSanta

0
1

1

1

1 2

.,1

32

DOC OBS.
1. i Capa do processo ülç

0rc
Plefeito pedinQo abe(ura do processo 0tí
Orçamentos (estimativa de preços) 0lú

ofi
o Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaçâo) 0lí
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) olú I

I

I Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) or
9. lAutorizaçáo do Prefeito para abertura ü,

olí
Edital completo olú
Pedido de Parecer Jurídico do edital *I

13 Parecer Jurídico (Edital) ü
14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). 0lí
í5. I PublicaÇão Mural de Licitaçáo (TCE) ol0
'16. r Documentos de Credenciamento ü"
17 Propostas de Preço w

0íí18 Documentos de habilitaçáo
Ata de abertura e julgamento ü(

20. i Proposta final das empresas vencedoras Oí,
21. I Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) olc

Parecer Jurídico (Julgamento) Qw
a+
OK24 Homologaçáo do Prefeito

010
Publicaçáo da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/ Diário
Oficial Eletrônico)

25.

OKl6 Ordem de contratação
Contrato OK

28 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico) 0r
Licitação ao Fiscal do contrato encaminhado cópia assinada
Se houver aditivo

Se o aditivo for de preço:
Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇào)
Contabilidade à LicitaÇáo (Resposta dotaÇão)

33 Termo aditivo
Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial do MunicÍpio)

34

Bárbara, Paraná L-mail licrtdcao í nsb.or.gov.br - §1v\v.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TER.IVIO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnrcÁo PRESBNCIAL N' 8/2020

Aos 15 dias do mês de junho de 2020,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão Presencial n' 812020, registrado em 0610512020,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 198, que corresponde a este termo.

lEkhu Cristitu Luârk afltos
Responsável pelo Setor de Li itações

l(ua waltiedo Bittencoun d(- Moraes n'222, Centro. Irone.l3. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara, l)araná

E-marl - I jqildç3!4]!b+I3q.ú - rvwrv.nsb or.gor.br
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LOTE] 179
- Lole 179

1 lsoruoe uRernel DE ALÍvlo N.o 08, esleal, descáÍtável conÍecLionada em

lmalenàlde resrstêncra adequada. abxrco. srllúofllada, lransparenle, llexivel,

lap.rogénr(à, com a ponla aÍÍedonadada e Íechada com onÍicio laleral

lembalada rndNidualmente em papel gÍau crnrÍgico.

5939 BIOSANI UN 12,00 0,52 6.24

BIOSANI UN 12,00 0,528 6,34LOTE 180
. Lote 180

1 lSOloe unrrRlt- DE ALlvto N." 10, esteíil descanávetconÍecconada em

l-atenalde resrsléncia adequada. alóxrco. srlconizada. Iransparenle flexivel,

laprogénrca, com a ponta a4edonadaoa e Íechada com orÍico laleral,

lembalaoa indivúualmente em papêl grau ciíuÍgico.

BIOSANI UN 20,00 0.78 15,60LOTE: 182

- Lote 182

1 lSOttOe Unfrnet oe aLivto N." 16. êsteril. dêscartável confeccDnada em

l.ateÍiâlde resrslê0oa adequada. aloíco srlconrzada. lÍanspaÍenle. flexlvel,

laprrogén,ca, com a ponla arredondada e fechada coÍn onÍicp lateral, embalado

lindrvrdualmente em papel grau cLruÍgico.

8084

SOLIDOR UN 10,00 10,00 100,00LOTE: 189

- Lote 189

1 IIER[.tôt/ETRo DtGtrAL tütLÁR co[,4pAcTo Íesrsrenre a água, sua

lmemória peÍmrte regrslrar a últma med(áo: aulo-lesE. em te srnal sonoÍo,

ldeshga automaucamente. acornpanha Jm êslo)o, ga'a1lra de 1 ano. nas cores

lverde e amarelo

665

FARMAX FR 5,00 16,89 84,45LOTE: 194 1 5665 lVaSÉrtNA rtOUrOe trasco cl 1000 ml

22.5v,72ÍAL

A
oflÀrso aR

OBJETo - Registro de pÍeços para eventual aqur

Íazão da Pandemia de COVl0.19

VAJDADE DA ATA: De 0410312020 a0311212020.

i :FrcúRlÂ DA AÍA: NEWCOMPANY LICTTAçOES- EIRELI

CNPJ sob n" 32.387.337/0001-90

Ruâ Cambé, 90 A - CEP: 86200000 - Bairro; Jardim San RaÍael, lbiporá/PR

RESPoNSÁVEL JURlDlco: carmen Coíez wilcken, oAB/PR n' 22.932.

ESPECIF

ra atender Íamilias em situação de alta vulnerabilidade êm

O DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

Código do
pÍodutdseÍviço

PÍep1@1Marca.do
pÍodob.

Unrdadq
de mêdidá

Lote Iten

200.00 116,75 23.350,001 8778 Cesta básica contendo 27 ilens, sendo 02 Unidades - Achocolahdo em É inslantáneo,

vrtamrnado, embalagern de polietil€no leitoso atóxico/resislenle. Pote 4009. Validade

minima de I meses. MARCA. LA REND.

02 Unidades - Açúcar cristal coloÍaçáo uniíorme, sabor caracleristico, isento de materiais

teíosos parasitas, Cetritos animais ou vegetais, odoÍes eslranhos, acondicronado em

embalagem de polEtileno alóxico, lÍanspareote, Íesislenle conlendo 5 kg Validade
minima de 12 meses. MARCA . oOCE SUCAR.

02 Unidades - AÍoz Iipo 1 longo llno polido que contenha laudo de classiÍic€çáo conslando
umdade máxiina de 14% quebÍados alé 9,5%, embalagem de polietileno alóxico,

tÍansparente, Íesistenle contendo 5 kg. Validade mínima de 12 mese§. MARCA.
OENARDI

01 Unidade - Bolacha tipo doce, embalagem de poletileno atóxico transparente, resislenle,
heÍmelicámenle Íechado conlendo até 4009. Validade minima de I meses. MARCA -

RACINE

01 Undade - Bolacha tlpo salgada, embalagem de polietileno atóxico transparente,

resrslente. heímeticamente íechado conlendo até 4009 Validade minima de I meses.

MARCA. RÂCINE

02 Unrdades - Caíé em po loÍado moido, tipo arábica, conilon bebida dura, toÍÍaÇão

média, puro, extra ÍoÍte, allo vácuo com selo de pureza ABIC, embalagem 5009. Validade

ninima de 08 meses. MARCA - CEREJA
02 Unidades - Chá male Íolhas e lalos lostados de eNa-mate para infusão Caixa 2009.

Validade minima de 08 meses. MARCA - D'MILLE

02 Unidades - ExlÍato de tomate. Émbalagem com 3659. Validade minima I meses.

MARCA. BONARE

01 Unrdade - Farinha de mandiocá Ílocada "bíu' pacole 1 kg Validade minima de 08

meses MARCA - AMAFIL
02 Unidades - Feláo, classe coÍes, pacole 1 kg. Validade mínima de 8 meses. MARCA -

CORAOINHO

02 Unidades - Fuba de rnilho amarelo. Pacote 1 kg. Validade de I meses MARCA .

NUÍRINOVO
03 Unidades - Macanão com ovos, tipo espaguete ou no I Pacote 1 kg. Validade minima

de I meses. MARCA - D'MILLE
03 Unidades - Ôleo de soja Íefinado FÍasco com 900 ml. MARCA - COCAIiIAR
02 Un dâdes - Sa I Íellnado, iiado, cbrelo de sodio, rodato dê poLásso ê anü-uíneclânte INS-

535 (Íêíocianeto de sodjo). Pacote de 1 kg. Validade minima de 8 meses MARCA. POP

Diversas CESÍALote 001

23.350,00TOTAL

O@urenlo âssinado por Ceírli.ádo O,grlal - Nova Sântâ
Báíba€ P6leiu.a Múi..lpal 9556104O@0160-âC SE8^SA-
Su díênlÉdáde é sar.ônd. d6de q* ú*.lira<ro .rÍai6 do
,itê: lúnr/w nç6 pr lov b.rlfuVNhl'ocailbm{&úl.rnlnll

ll-Atos do PodêÍ latlvo
Não há publicações paÍa a presenle data

lll-Publicidade
Não há publicâçoes para a presenle data

Diário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Ruâ:Wâlííêdo BitlencoLrrt de Moíaes n"222 - CenlÍo

Fone/Far (43) 3266€100
EJna I dranooÍclâl@nsb pÍ.gov.bÍ

pmnsb@nsb.Dr.oov.br

:qt 'PrQt!r::
ui{tÁitui

_ De§.rição do prduldseNiço rr:
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C. Procópio, Quarta-Feira, 02 de Setembro de :

Prefeitura MuniciPa

CNPJ sb n' 32.3E7.337/0001_SO
CEP:86200000 - s5iÍo: Jardin San R.Í4.1. lbiporá/PR

REsPoNsÀvEL JURlDlco cãím6 ; àd6zwikr.n. oAo/PR n" 22.932

ÊsÉEcrnceçlo OO OBJEÍOE PREçO SREGISTRAOOS

,.

11 138.6200001{0
205.Sáraô CEPi s7O 14000 - Baiío: Cenl,o, Mánnga'/PR

REsPoNSÁVELJURI OlcO:Came n co.rêz wlclên, oaB/PR n'22 932.

ESPÉôrFrcaçÁo oo OBJETO E PREçOS REGISTRÀDOS

D' rrr r.Á.Àô ÍRIMESÍRAL Do EXTR TooaaÍÂoÉ
necis-r-ió1ãiÀeio x.j r2gaots - PllNss REFERENTE Ào''-- - PiÊcao ELEÍRôNlco N'!9/2019- Pfllisg

^" '.." -.-,.à;;;;;;; Dã,4 êÉnruâráqu,sÉô de nâr6ná s dê eníerâsêF

-,-.Ê-r ú""r",iÀi"o', ,i"a'à;ents, hrâráve's ê'ômulás úíá'trs - êllês espec'a s

Xtl?â?"1iHiHí^qoJ'íXflffilÊ "01"o' 
LÍDA cNor sob 4ô

g

(ÚLôrg/FÀdse

ll
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PREFEITURA I./UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERI{o DE JUNTADÀ DE FoLHA No pRocEsso LICITATónro or
pnncÁo PRESENCIÀL N' 8/2020

Aos 03 dias do mês de setembro de 2020,lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 812020, numeradas do
no 199 ao no 201, que corresponde a este termo.

Ekiru üistina Luôtfrdos tos
Responsável pelo Setor de Lici tações

Rua Wdfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CDP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Pârâná

li-mail Iicitacao@nsb.pr.eov.br - rvrvrv.nsb.or.gov-br
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ILMO. SR. ERIC
BÀRBÀRJA, ESTÀDO

KONDO, PRET'EITO
DO PÀB,ANÁ

DO MUNICfPIO DE NOVA SÀI{TÀ

PREFEITURA MUNICIPAI
)E NOVA SANTA BÁRBARA

stÍoR OE t.tctÍAçôES E.CONTRATOS

pRorocoro xe Q4t Laç
oAtAtWE!ZgHoRAé

elc valor cie R$ 116

pessoa Jurr fca

75 (Centc e dezesseis rears e

oo: s OS me Sm,O S eralrr

NEÍí COMPÀNY IICITÀÇOES - EIREII,

de direito privado, ccn secie c fo:o na c,dacle de lbiporà,
estado do Paraná, s.r--o à Ruâ Ca:bé, 90-A - Jaldrrn San ilaÍaer,
devidar,ente inscrita nc CNPi- scb no. 32.381 .337/0001-9C e

CAD/ICMS 9CB .41626-23, por seu representanle Iegal nc finaf
assi.nado, vem à presença Ce Vossál Senilôrla/ com fundarnento nos

ar:rqcs 58, 52', 65, l:,;r lr--- "i" e §6", :odcs da l.er r".
il;6Li9'J, a e: :io :r---qc .t', ./..i .d C.)::s:- ....1 Ção li(-'ci.râr ol
i:as. ., cxi- J: Diio I., . -:.-. :.Ç- .a sc9-.: .s:

No prccessc de i--r-Çàc pub. '-ca no ')i2E/2C2C,

modaiidade Preoão Presencial, o..rê ocorareJ :ra oaaa cie 22 oe

narc cic 2A2C, para aquisição de cestas básicas, fomcs sagrados

vercedor:e s do ref ericio Cer::ar,e, :-ercic r:e;rst aado c pr:cÇc tc'tral

oâ mesna p

seienta e cinco cenca.,.os ) e Cacia :TEM eue a cornpÕe f or

"Cer,er:mi nado" um -ra1or conf orne IroCcnos ve r ;:baixo, cJ-eÇc es:e
,:-e coie ser ,,,err f ,:::-]d: .:: -ll.l,1S :r -q :-, l-:s Í.,sc-is ..,:' -.ias,
:a la '.'r sLa c;e r::lc é adi;..::-i: :-::;: lllslÀ :lASlCA e -i-:r -TiNS
que l:rai-os cor-pôe ..rrr-La ilESlA

viávets e condlzentes ecclom.ica[cr)te oara :]o5lsa emor esa e oue

cs !tens oue estão e:i' NEGRITO e GRIEÀDOS '-:','erai:, se:s i'a:crcs
a-rneI]:acc e sob:e eles o;e es--d:l':rc-q :,aa'-.:r:c:r:

Quantm

0í 2 PCT 
iAchocolatado 

em pó

RS Ant R§ Total Ant

3,89
7,78

UMI
-+-,

Descrição Ml_ aÍca

La Rend

lecr AÇúcar Cristal Doce Sucar '17,86

a.

03 2 PCT

02 2

AÍroz Polido Tuquinha

8.93

z'.t,860,93



05 1 PCT Bolacha Salgada

103

04 PCT Bolacha Doce

PCT Café TorÍada Moido

Racine ) 2,75

Racine z,t5
2,7 5

988

"":_,
2go
4,90

10 18

5,20

12,57

1,90

2 Cur!E_
D mtlle

Bonare

484
2,8

1 .45

07 ?
2

CX Cha Mate

Extrato de Tomate

PCT Farinha de lúandroca Amatil 4,90

PCT Ferjáo Coradinho 5,09

Fuba de lúilho Nutflnovo 2,60

Macarrão Espaguete D',Ívlille 4,1 9

PCT Sal Refinado Pop 0,9 5

VALOR TOTAL DA CESTA ANTERIORMENTE

08 I Éôi-l

',:o '-

09

10 2

11 2

12

2

l:â cu C _(:

I 1í 6,75

'.':-i - 'i :i,i S -l\l S l- I IOf a:f 3 a:i'.- l'iaa-la)S

f.a::.e l: ij / pl, s J:r ::u-s:::il: ; a. a_. -s at o:t lt _ ze:laCs

eCOnOn L CaIILente para nOSSa Cr,Lpl:eSi: .

Na 3oo::l-':riiadÉr, tínhamos cctaÇão

oe ore.;os dcs ref er j.dcs prodii: ls :-e:rcic r pcssibi- idade ite

Ínensurar cs custos cios mesn,cs, :--:-Ioa:'e roLi.:s f -LSCais er. anexc

ce aquisicão do produto lun1'o à enpresa fAB ri I CANTE / EMI3AiADOiIÃ

'.r. i-i - \ Erc::.CS ê Sêglil::

. ArÍoz tipo 1 ÀguJ.hinha 5kg R§ 11,00 (Onze Reais )

cada pacote, sendo que a quantidade é 01 pacote - Ncta i

, SCâI

Se:ie 0Cl, ciai,aca c;<> 2'1 ,ti', ),i2,C,i 
,1 . r;o::, .reÇc cc, .-,.)-.ir;ao

p:oC,j-- ó ARiio Z t'T. C l,'\ )a) , . ,']o ONGO ar l\:o i)ENAa1l_

:

i
c

da e:npresa MR DENIIRD I ÀIIMENTOS LTDA, \-! r". 19057

ccir', valcr cic l'-rr:lDO .rc .-ts 66,i| lSesser-:: e sels
e valor unltárlc rjc p.oduto a R§ -1, J0 (Onze

O PaCO-Le de 5<9, r)ôrs rô fario tem. C6 (sels)

aao:es do cr:cdu:o íl,rcia I . -s:--a (: a:!,prcva a orflrêl t-ag!s)

a qu i s .tçãc" yu:

PCT

3 PCT

13 3 FCO óleo de Soja Cocamar 3,54 í0,62

t,

06

1-



.r)4

Embalagen de óleo de soia 900m1 R$ 3,09 (rrês reaJ.s e

nove centawos) cada urn, sendo quê a quantidade são 02

unidades - Nota Frscal i:: enü.csa COCÀI!ÍÀR COOPERÀTM

AGROINDUSTRIÀI, NF n" . 59'/ . 095 - Sér i-^ 00i, ciacacia cie

A4/A5/202A, com preÇo de aquisiÇão dc produto OIEO REF

SCJA I'Il CCCAI4AR CX 2 0 I-R i ,']C I , corn vaf or da CAIXA de

À,: 6r,6C iSessenl,i c ..rx ll.c.r s i: oit-eri-a oentevos) e valor

-r: -aár:io do p.ocurc a 3.9 :.,19 i,'rês c love <:crl.a,ros) a,
lrasco c/ 90Cmi, oors :ra c.:rx.: :-er, 20 ivrntê) ir:ascos iie

9CCn1 cada fNola Irscâ comprava a pr tme f ra

iÇãc" )ünta aa fabrica..e/enpacoaaCgl 4p pf"
.f.-._qq?

" 9!l! 4!:-9) i

Fcr:ém, de Íorr,a rr.prc'..r sivc., ao 'i..enc s nes:e :ur:c
espaÇo de :erxpo/ es emc:esas I o:lcce<ioras cies'-es orociutcs

Dassaran a praticar, assim côro i-cdo o rnercado r:acronaI,

Daecos r:alrs eLevaoos, dcsec--.- l tbr;rndc r i nanceiranLen',e a

.:cj La::, e o.-Ér ;.lqo:a rí.:a:':aa, :':)allra'i:.o (-':- r:eLaÇão a es:e

colt-Lrata, 1\batxo i i sr-;.r oos vai-'-) -.s al..-,1 .1.! pI a-'-I.-r.r' -; cel;;s

enor!)Sô5 :-orr.ecedoras L oag : i ) | S .: :-.1.-:.::e:

S

. Àrroz tipo 1 Àg"uIhinha 5kg RS 19,8334 (Dezeno ve

reais e oitenta e três centavos) cada pacote, sendo que a

quantidaêe é 01 pacote

DENÀRD I ÀIIMENTOS ITDÀ, N

lle l,: /1812,'i2C, .r.-r:. '-r r-i-..o

No:e !:-sca L da er,Dresa MR

I:". .9.748 Série CCl, dataca
: ' : i-: ;,?:. I

a)(:r,

lls 119, i:' iile:::r e -.r-)-,ri. ,. :e.ri-s c: rza ic:-

do Drodutô a Rs i9,8334 í i)ezenovê r:eais e

IlLli)O cc

unrr-ár:io

1:-erlac e r--rês coar-avcs) o oaco:e ce> :kg, ccts nc fardc
(seas) oacoaes ar. orlrdL:r.o (l\!otà Iiscal que:É)n C6

c c!!t r<;va a alt;t (l!q !r !r!p r-.r.s.i,i lr.i,,'.r iri .rvr ,'i a.lr, ) -

Embalagem de óleo de soja 90Onf R§ 4,77 (Quatro tears

tê setenta e sete cêntavos) cada M, sendo que a
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quantidade são 02 unidades \!ota I'i scaf

câde (Noaa fi-.cer 3 CCi'll

da er.presa

ue á elTrpresa teve

COCÀMÀR COOPER.ÀTM ÀGROINDUSTRIÀÍ., \l' no. 6A-..368

Se::re CCl, Ce-..tca ie 2C/18./2C2i, cori: i::eÇc ie aqursiÇão

cc prcduro OLEO RlE SCJA Pl, -' COCAMAR CX 20 ER TIPC 1, con

valcr da CAIXA de i19 95,35 (Noventa e cinco r:ea.is e

'-a..:.-à e --lnca Ce:.f àv:s c ,,-c: :t'. .á: . : do pro'iucC a its

L 16la rLfriârrô rr.;;rs e sel,o:.,:a o sc-.,e itenLevcs) o i::ast:o

c/ 9CAn)-, DCis:a ca-x.r l.lr- 2ll ivirr-et flasccs 'je 90C:r-

qU q

Após unLzr s-np,es c: ráp,ria an;.i-ise, vertÍica-se
DcrÍer Lamente os prejL rzos que .s Lào sencio '-xoerimenLaoos pe-a

côntraLâda e a necessidade do reequi I ibrio econômico-

í rnarce:rro do presclLe àCCf r:.t uai Lrr)cic do DrocedtÍneaÍ-o

.j jt:-t.- j:: 'a::.e:1.:.,:.,-

Do Direíto

1l::1-.,CilCâ(- OC oc,-i.t-tor:c
Ca)aI:lL- Ja' :-l-a::ae ,Ia al:l :l'-':::r-al: illlilOl-l i:: SG COilSajg:alja lla

) vv ;r :- :lr_ ,: ^ : _ ):

necessidacie de m.anuter.çào das "::ord:çÕc.s cÍe:rvas cia c:ooosta"
^- l:air:--,-* -- - .--.ãC Oil Ila CCa.L!â-LaÇaO C-llC':4.

A eoLiac:.io êco:ôq: r aral

'.,ô ' ^i^ 
i, r'r ' 'c r

.^-, --, .-i^ .U'C]' LJC) JC..

p:eservadê du ranLe Loda a execu.' .

í: def r r:ca no môme1'ao da

atí):rs raCaat:,-àc os errcat aqos ac

Ao:.in-str.rcão/ Ceve:',cc sera

cio corrt::atc.

j..:tl,carc: :tê oa,.r e:r: ,, e :--.-::cã:r .r dríer enÇa ai:r: ae a)s

('JO--: --CI-.CiO C O.i la. :: L.)r (... Isce:r. \':) pe.:

Adr.irlsr-raÇão. Em ouLras palavr-a:-r e cie roall ,: caloqu. c- , r:emos

aqui a "formação Ca base de iucr:o" d.l contt:a'!ada.

,v
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No casc er '!e,a, .rüós :i s tr:.!. (-.s vet:lf icatÇãc cas

pf eÇCS arua,m.el--e p:a-- - cra-s : :-,or::.r jo, '"/ i:::.c s expaessa:!.eir-,e

J--E eJ-o,'àa -.:.:..: --- -s.:. ics.::--, den :.s-:à::;c
pre; uizo à contrataCa gue, Go assin sc mantê., lewará

rndubl tave-L:nente à in'nossrbiiiCâ(jc dÉ) Tar,]urenÇão da avr-.1Ç;: .

a, paaj >. -ü- . r: -:.- :: i, a ., -.1 .s.açi,.

:onsãJr a tr-Ve:SoS I.e Co:.'-SÍJs o- ev.-..(:T La: J:ho deseou.I Lbri:

Ca ecuaçãc econômicâ ior:na-Lrzada nc noritenro de apresen:aÇão da

Dropos--a, ccm destaques para c aca j:-)stc, a revrsão. a

c )à../aÇt : Ii-c:l,c-:à C I :e3êl .ãÇêí.,

C D:esclr--- ca-<i- árrO-c:-ir ã revr-sào a.r:rs

'-:.:: : .::, .r-e :.a:, -.., t: :- ... :.: .oÇac e:. Í-.:Àô Ce

l :li5 s-Ce:-.e:.:e:.LeS .:-: ,/,i.,/C.5/ )^ à '.r A.eS:.J

-.ê-r q','.:r i q.; q .-lc cclseo,Jêactat.-! : t:t.l:tcetu-s iltcalc'- ..avc-.:s ic:

:.'-:e:.: f( c'- ÍtrS€J^-la- a j i : :..: - ...- , -J."- | l- !.:1. j:

é rc se n:tio aie aur,e:-'---.1a-sê -rs . -:-(,r !- -) (lo:li a.li-aios, ie,,':cic ac

aup.en1,o inespe::adc e slrpe:ven-c:. ie dJS cusLos operaClcrlals e

- c1 aoÍ.: : c L l.-: .r ,

À rev: sã3 r(-'cacscr..-ii .-r- .l- r'e .,:r tro la:ri- aii- a'J.r ê

.r. -:.::.:' -- --.r: ÂlO, . :.- .1"'/L' -: .L-'.: i .:.c 3e : .'-::.e:: /

nêe1 ê

ii.LPC S S r',/t -

:/" -
i/,

lr m-ars, nàc es-al:,, J cc.-: s jr,p. cstnen1]e a.-egando a

exisrência de um. fa:c sl-roervertie:.Le, scm compr:ovar: sua

exrstência. Anexamos a este Dler:c --ocas âs nctôs f iscar-s oue

Slà :-Í.-jl .S::à:ào r -L( S j- j.: , :: .- J ,.

(1€l

ol : iSCA] S

oa ),a) Í.u.1 t o .

.CV] SãC é
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CONTTALÔS.

elevaÇão dos cLS:-(,s

V(j j -mos j ur isp: -rdéne ;.:

c do iT.oacto des',e nos

l'CU, Plenário, Acórdão 1.085/2015, Rel. min. Benjarnin Zymler, j.06.05.2015
(lnformativo de Jurisprudência sobre Licitaçõcs c Contralos do 'fCU n.241).
De acordo com o Relalor, os pleitos rcequilíbrio "não podem sc basear
cxclusivamente nos preços contratuais or.r na variação dc valores extraídos de
sistemas rctêrenciais de custos. sendo iniiispcnsárci quc sc aprescnlem or-rtros

cicmentos adicionais do irnpacto car.nbial, tais como a cqrnplovação dos
custos efetivamente incorridos no contrato dcmonstrados mcdiantc notas
Íiscais". (qrifo dc aqora)

Vela, l -usl-rae

enccn L ra anolo encaisarÍienLo

vonL as da União, pois poss:.ri

ios cjstcs que rncorraem nc

aotas i.scats ce cor.ora,

ac:êse:r:at lcdr:ic câ':l :r -o

:e s c'.t : sa

es Lá se..do a legadc.

Àaeixc arareraros a()i-I:.a-r de ::: -:t..:lc cue aarese:taal
' !.':.:::.--..:- ie ='-f:-.e . r :.' ., .: '/ :(:"'r:. ,a:.)i i --;,':. i.' i.:

I:s,-S L i':e::. : Oài-: :-'':),. :: ...:-l,. .e-c i- i.- i. ,

repr:esen1-ar-iviCade rncnctá-r:a, r:r Lo alcrrna oc preÇo ofertado
ncs io,:es,/irer:s/ ccmo segue:

. AÍroz ti.po 1 ÀguIh inha 5kg Al:-e s ado,.,rr r dc ool .iS

11.C0 l)\ze Rea:s) ca:r:: ..r.rJ... o .rr.r..r por iis '9,i)3-itt

il-lcze:tÕve reai s c-' a r --r:'à L r(: :: cc:r:::vos ) cade Dacote,

selti<> que a quan: rciacie e l-l- ul iciacie qer-ando uma drferenÇa

pe:cen--Jal de 80,30t no val.or i:a ao*isrçào;

a

Embalagem de oleo de soja - 900m1 r'ir::-{r:l aoqJ.rr. io lc: li$

3,)9 (Tr.ês ::ears e :cve ce:::avos) caoe embalâgenL e agora

oc: 4.-i615 (Qua:ro reais e sesseit-ê e se:e centavos) cada

er:ca-agen, senCo oui: a ol.a: :-,d::ci: sãr> i2 unrdaies gerând.

-Í:.J ir:erer.Çe pci .: --: :'.54,29$ :, ::-..-..::.;

t,
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Cbvrari.errre .Ji-re c se:-o. ic r:o::.oras dc ]'1:r:cí-o:c
fará, conforme já rcquerido, consultas de mercado para

averrguação dos preços pratica<1os e, desta forma, verificará
corsisi-ência em nosse solrciaaÇaio dc rearinhamentÕ cie preÇo,

c.re -Jaaa tial práatce, s-gê:-r-.os r-!: :i'.)- lc-rc o n',esrrc oerceI]t':âi
3r)ccn:rado na i:fe::enç., i'-i].nc, .'J:.' rnre sec:;e:

Arroz tipo I - Àqul-hinha - 5kq p..
'. )t--l :eâ ls .i ::avc:--,a : :-:i::: :la:t: -:t', :t:; I se:ta:i., :l-e .l

ouant:riaie são Ll2 unrládes, dJrcsc-rdo .rc 80,30% - R§ 8,lu
(oito reais e serenr:a e q!aarc centavcs) - -,otal izanoo R§

19,71 (Dêzenove reais e sessênta e setê centavos) ;

Errücâ,I age4 4g é1eo de soja - 900mI - l,oqoc iado por RS 3,51

(l'r:ês rea-s e ctn.tLel-e e r)-â:i'c ce:ti-ar\,/.)s ) cada ur:., sen<io

que a quantidaoe são C3 ur:-cracies, acrescido ô.e 54,29e. -
R.§ 1,92 (Jrn reai e ncvenra G oc s cenLevcs) --o'-airzancc

R§ 5,47 (cinco reaÍs e qualenta e seis centavos);

alr. e ssa:t !- . i)rit:' r':r.i . : .1::'.,s/ ,-: '.Ja.')a :'ililri' :,-t

r::-:.;. 1e5.. tsaS:co oc. :; s : Í\ :- is:rlir o: và- : ::..Ci.,r

:- :..S .'.L,1a (Cen-o . :.zes., s :.)-'s ê Se',ell:., ,' '.:.:-

centavcs ) e aplicando os valc.r-a-c lr:: : :ár:-c s :ra :o:ar i.r nesna

encclt,-ral:er,os c valo: -l r-:l'.. -tr: -j.l ai.r arcs' a báslCa de R§

140,10 (Cento e Quarenta Reais e dez centavos)

aesr ata ítorc ccc-ônos ve r: f -ca:: no q;acao aca _xa:

Item I Quant UM

01 2 PCT Achocolatado em pó

RS Ajustado R$ Total AJu:taqo

389 778
Descrição Maíca

La ileno

02 l

03

PCT IA

o4

17 86

2,7 5

? çúcar Cnstal

PCT Boiacha Doce

Doce Sucar 8,93

Racine

05 I 1 PCT Bolacha Salgada R acrn e

Cerela

2!?
I 88

)ú.

2 PCT Arroz Polido Tuquinha 19,71 39,42

oô I , lryf_,çgÉli@o,1yotd9
275
194

o



08 2
I

09 j 1 PCT

íÜJ

072

10 2

11

12

2

CX L cha Mate

PCT Extrato de Tomate

Farinha de Mandioca

PCT Feijão

D.nrLle 2.8 560
2,90Bonare 1 ,45

Fuba de Milho

Corad inho

N utrrnovo

4,9 0

10,í8

?,60 5,2 0

12 57

19,41

Arnafil 4,90

' 5,09

2 PCr
3 PCT lúacarráo Espag uete D ivliile

óleo de Soja

4,19

Cocamar 5,47

2 PCT Sal Refinado Pop 1,90

VALOR TOTAL DA CESTA ÂTUAL 139,99
_ 0,9!..

Va lho-r,c da opcri,unr ciade

pr:otesaos cie estima e .lrjreÇô.

'i'ermos cri aJUc,

lsper:c defe:r::.er::r

Da t:a aoresentar meus

a-Doa.: i'!., - jl: ,;t t r:'...(:, .'^L. :,4)2i

NEW COMPANY LTCITAçOES - EIRELI

Maria Eduarda Gomes Rodovalho

Ti tular

FCO't3 3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA á4

coRRESPoNoÊructa TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0410912020.

Prezada Senhora,

Solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de revisão do preço
registrado do Lote í - Arroz tipo 1 e Oleo de soja refinado, da Ata de Registro de
Preços n' 2012020, firmada em 0410612020, com vigência por 06 (seis) meses,
decorrente do Pregáo Presencial N" 8i2020, em atendimento a solicitação da
beneficiária da ata, a empresa NEW COMPANY LICITAÇÔES - ElRELl, inscrita no
CNPJ sob n" 32.387 .33710001-90, conforme documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr tina Ludi os ntos
S tc itações

Rua Walfredo Biuencouí dc Moràcs. 222 - Cep. 86250-000 - Ione/l'ar (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-(í)
E-mail. Iicitacao írrrsb.DÍ.qot.br - Nova Santa Barbara - l'araná

I

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
PARECER JURíDICO N9 194/2O2O

Assunto: Realinhamento de Preço

Solicitante: NEW COMPANY LtC|TAçÕES EtRELt

Trata-se o presente expediente de solicitação da Empresa New Company

Licitações Eireli, visando revisão de preço de itens referentes a ata de registro ne

2O/202O, firmado em 0410612020, decorrente do Processo Pregão Presencial ne

08/2020, cujo objeto e o fornecimento de cestas básicas para a secretaria

municipal de Assistência Social.

A revisão atingiria os itens: arroz tipo L, óleo de soja refinado, argumenta que

referidos itens sofreram significativa oscilação de preço em razão da pandemia

de COVID 19, e anexa como comprovação nota flscal de compra dos produtos.

Do impacto financeíro da solicitação:

Item - Arroz Tipo L - Pacote de 5 Kg

Valor registrado: RS 10,93 (Dez reais e noventa e três centavos)

Valor solicitado pela empresa com revisão: RS 19,71 (Dezenove reais e setenta e

um centavos).

Item - óleo de soja refinado:

Valor registrado: RS 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos)

Valor solicitado pela empresa com revisão: RS 5,47 (cinco reais e quarenta e sete

centavos).
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Com a finalidade de justificar seu pedido a empresa faz a seguinte alegação:

Que em função de reajuste sígnificativo no preço dos produtos componentes da

cesta básica no mercado consumidor nacional em razão da pandemia de COVID-

19, não haveria possibilidade de manutenção dos preços registrados em relação

aos dois itens solicitados (arroz e óleo), junta notas fiscais de aquisição do

produto junto à empresa distribuidora COCAMAR (óleo de soja) e DENARDT

Alimentos (a rroz polido).

Passemos a análise do pedido, em relação a oscilação de preços no mercado:

A Lei Federal ns 8.666/93, atenta a possibilidade de quebra do equilíbrio

econômíco financeiro, criando mecanismo para que este reajustamento

aconteça, conforme se infere do art. 65, inc ll letra d.

O Decreto Federal ne 7.892/13: estabelece a possibilidade da revisão de preços

em razão da variação de mercado, conforme consia no artigo 17 do citado

decreto:

Art. t7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na

alínea "d" do inciso ll do caput do art.65 da Lei ns 8.666, de 1993.

lmportante informar que o pedido de "reequilíbrio econôm ico-fina nceiro" pode

ser feito à Administração, contudo deverá ser muito bem fundamentado e

apoiado com documentos comprobatórios da defasagem do preço.

O instituto do reequilíbrio econômico e financeiro dos valores contatados com a

administração públíca diz respeito a uma alteração contratual que visa preservar

a relação entre os encargos assumidos pelo contratado e a contraprestação

devida pela Administração Pública. Se verificados fatos que afetem o equilíbrio



.11
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

econômico inicial, devem as partes promoverem o reequilíbrio, de modo a evitar

o enriquecimento sem causa de uma das partes em relação a outra.

No caso em apreço, a Empresa New Company Licitações Eireli, logrou êxito na

demonstração do desequilíbrio por ela alegado, com comprovação de compra

junto ao próprio fabricante com preço acima do cotado e com farta

argumentação jurídica, no entanto com divergência em relação ao custo do item

óleo de soja refinado, o qual ficaria restrito ao custo de RS 5,33 (cinco reais e

trinta e três centavos) conforme a própria empresa alega no pedido de

realinhamento da ata de registro de preço ne 512020.

Em pesquisas oficiais de preço, como Nota Paraná, Deral, Banco de Preços e órgão

oficiais de índíces de preços ao consumidor, nota-se que as oscilações alcançam

a pretensão exposta pela empresa.

Ante ao exposto, com base no acima esboçado, conhecemos do pedido de

realinhamento de preços feito pela empresa, dando-lhe provimento com a

observação em relação ao custo máximo do item óleo de soja refinado, face aos

elementos comprobatóríos claros e precisos do desequilíbrio econômico-

financeiro dos valores registrados na ata de registro de preços na 20/2O2O,

proveniente do pregão presencial no- 812020.

E o pa recer

Nova Santa Bárbara,30 de setembro de 2020

Atenciosamente.

CaÍinen Corte'z Wilcken

Procuradoria Jurídica
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NOVA SANTA BARBARA
í0 TERMo ADtlvo À lrl oe REGtsrRo DE pREços N.o 20/2020

Ref. Pregão Presencial n" 8/2020

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, inscÍita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-
60, representado neste ato por seu Prefeito Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.í84-6
SESPiPR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, e do outro lado a empresa NEW COMPANY LICITAçOES.
ElRELl, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 32.387.337/0001-90, com endereço à Rua
Cambé, 90 A ' CEP: 86200000 - Bairro: Jardim San Rafael, lbiporâ/PR, neste ato representada peta Sra. Maria
Eduarda Gomes Rodovalho, inscrita no CPF sob n0. 114.507.689-03, RG n' 1084,2Qp90, em conformidade com as
Leis N" 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 ê suas alterações posteriores e dá's demais normas legais aplicáveis,
RESoLVEM de comum acordo através do presente TERMO ADITIVO, aditar a Ata de Regisko de preço n' 20/2020,
referente ao Pregão Presencial n" 812020, cujo objeló e a aquisiÇâo de cestas básicas emergências, para atender
familias em situaçào de alta vulnerabilidaàe em razão da Pandemia de COVID-19, firmada em 04/06/2020, mediante

:s seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

0 presente termo aditivo tem por flnalidade a revisão do valor dos itens Anoz tipo 1 e Oleo de

soja reÍinado da Ata de Registro de Preços n" 2012020, decorrente do Pregào Presencial n" 812020, em atendimento

a solicitação da Beneficiária da Ata, conforme segue.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os valores passarâo a seÍ o descrito no quadro abaixo

Arroz tipo í longo íino polido que contenha laudo de

classiÍlcaÇâo constando umidade máxima de 14%
quebrados até 9,5%, embalagem de polietileno atóxico,

transparente, resistente contendo 5 kg. Validade mínima

de 12 meses.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas todas as demais condiçoes contidas na ata de registro de preços original,

exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo em 02

(duas) vias de igual leor e Íorma, que vai assinado pelas partes.

Nova Sanla Bárbara,01 de outubro de 2020

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Cenlro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Lote Descrição Marca Unid Ultimo
Valor

Íegistrado

Valor
Readequado

DENARDI PCTE 10,93 19,71

Óleo de soja reÍinado. Frasm com 900 ml COCAMAR UNID 3,54 5,33

Lote Descriçâo Ultimo
Valor

reqistrado

Valor
Readequado

1 Cesta básica contendo 27 itens 116,75 '139,68

Paraná - E - E-mail - licitacao@Dsb.oÍ.qov.br - Site - www.nsb-or.qov. br
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Kondo
Prefeito Munici Autoridade Competente

RGn'5 184€ SESP/PR

À,,IARIA EDUARDA Éri,Á;cdÉs

(,L9,

NOVA SANTA BARBARA
(

/ü

GOi,4ES

RODOVALHO:114
50768903

Maria Eduarda Gomes Rodovalho

Empresa: New Company LicitaÉes - Eireli

CNPJ: 32.387.337/0001-90

Benefrciária da Ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, centÍo, a 43. 3266.8100, = - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná-E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.q ov.br - Site - www.nsb.or.oov.br
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EXTRÂTO DO 10 TERMO ADIT IVO À ATA DE REGISTRO DÊ PRECOS N.o 212020
Ret. Pregão Presencial n" 6/2020

0

PARÍES: O MUNlciPlO DE NoVA SANTA BÁRBARA, com sede na Rua WalíÍedo Einencourl de Moraes, 222 - Centrc, Nova Santa Bárbara - paraná, cEp -86250{00, inscÍita no CNPJ sob no 95.561 .O8O/0001-60, e a empresa J H GONCALVES SILVA ALIMENTO§ ElRELl, pessoa jurid;ca de direito pnvado, inscÍita no
CNPJ sob no 27.351.505/0001-57, com endereço à Rua lzaura Gamba Vitorino, 583 Sata 01 - CEP. 87065140 , Baino.'pq. tndústnat, Manngá/pi.

0 presente teÍmo aditivo tem poí Íinalidâde a revisão do valor dos itens 10, 75, 94, 97, 100 e 101 da Ata de Registro de pÍeços n" Z2O2O, decorrente do pÍegão
Presenc al n" 6/2020, em atendimenlo a solicilaçao da Beneficiána da Ala. Os valores passaÍáo a ser o descrito nã quadro abaixo:

Item Código do
produto/serviÇo

DescÍição Marca Unid Uttimo ValoÍ
rêgislIado

Valoí
Readequado

10 818 AÍoz Agllhlnha tipo 1 longo Íino Com laudo de classlfi.açáo constando umldade
márima 14% e quebrados até 9,5%, embal. polietileno alóxEo, kanspâÍente d 5 kg,
Caracteristicas Físicás Químicâs, Biológlcás e da embalagem devem obedeceÍ a

o te

Noíte Sul PCIE 12,U 22,55

75 7U FeÍáo üpo 1 lsento de maleriais teÍrosas, parasitas delÍilos animais ou veqetais e
odores eslranhos boloí e umidade, embalagem de polietileno, âlóxico, transparente,
resislênte c!1

MaÍingaense PCTE 5.89 6,25

94 3659 Leite lntegral l-lHT Longa Vida, caixa com 12 embalagens de 01 titÍo (121,1) Lider cx 34,50 42,95
97 799 It1acárrão Ave i.4aria Com ovos. vilaminado, composto de matéria pÍima de pnmeira

qualidade, sãs e limpas, isentas de material teÍoso, paraetas embalado em pacotes
com 500 gÍ. A composiÉo centesimal aproximada deverá seÍ: pÍoleinas = 12,59;

idios ;e icidios =7

Orsi PCTE 1.88 2,10

100 800

10, 814

Macanão paraíuso Com ovos, normal, vilamLnado, composlo de rnatéria prima de
pnmeira qualidade sãs e limpas, isenlas de malerial terÍoso, parasilas. embalado em
pacotes com 500 gr aproximadamente. A compostçáo centesimal apÍoximada devera

proteinas 12,fu; lipidios =29. e glicidios =739

Orsi PCTE 1,88 2,40

Macânáo lrpo espaguele secr, com ovos Contendo como tngredienles básicosi
íaíinha de trigo especial e ovos. sem adiÉo de corantes LivÍe de maténa teÍosa,
parasitos, larvas e delritos animais e vegelals Cor: ligeiramenle amarelada, saboí e
odor característico. Í de cozimento: 10 m nutos. Contendo peso lquido de 5009Í

0rsi PCIE 1,88 2,lt

RESPoNSÁVEL JURiDICO: Carmen CoÍtez Witcken, OAB/PR fo 22.932
DATÂ DE ASSINAÍURA: 01 de outubro de 2020.

EXTRÂTO DO 1" TERMO ADrTNO À ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.O 5i2O2O

Reí. Prêgão Prêsencial n'6/2020

PARTES: 0 MUNlCiPlo DE NoVA SAiITA BÁRBARÂ, com sede na Rua WalÍredo Bitlencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Sanla Bárbara - Paraná, CEP -
86250{00, inscÍita no CNPJ sob no 95.561 .080/000160, e a empresa NEW C0MPANY LICITAçÔES - E|RELl, pessoa jurídica de drÍeito privado, inscÍita no CNPJ
sob n". 32.387.337/0001-90, com endereço à Rua Cambé, 90 A - CEP; 86200000 - Barrro: JaÍdim San Rafael, lbiporá/PR.

O presenle teÍmo aditivo tem por finalidade a Íevisáo do valor dos itens 2 e 116 da Ata de Registro de Preços n' 5/2020, decoÍrente do PÍegão Presencial n'
6i 2020, em alendimento a solicitaÇao da Beneiciária da Ala. Os valores passaráo a seÍ o descrito no q!adro abaixoi

Item Código do
produto/serviço

Descriçào Marca Unid Ullimo Valor
registrado

Valor
Readequado

4331 AçúcaÍ Crislâl 5 kg Açúcâr obtido da c€na de açúcaÍ, císlal; com aspeclo, coi, úeiro
próprios e sabor doce; com leor sacoÍose minimo de gg,3% P/P, admiündo umidade
máxirna de 0,3% P/Pt sem Íermentaçâo sento de sujidades, paÍasilas, materiais

terÍosos e detrilos animais ou vegetaisi acondicionado em plástico alóxico.

Doce

SucaÍ
PCÍE 9,39 10,70

Oleo de soia. Embalaqem PET conlendo 900m1 Cocâmar EMB11 3668

REu, JNSAVEL JURiDlC0r Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR n" 22.932

0ATA DE ASSINATURA: 01 de oulubro

PARTES: O MUNIC|PIO DE NOVA SÀNTA BÁRBARÂ, com sede na Rua WalfÍedo Ernencourt de Moraes, 222 - Ce rc, Nova Sanla BárbaÍa - PaÍaná, CEP -
86250-000, inscnta no CNPJ sob n" 95.561.080/000'140, e a empresa NEW COMPANY LICITAçóES . ElRELl, pessoa jurídica de dtreilo privado, inscrita no CNPJ

sob n". 32.387.337/0001-90, com endereço à Rua Cambé, 90 A - CEP; 8ô200000 - BaiÍo:Jardim San RaÍael, lbiporíPR.

O presente teÍmo aditivo tem por fnalidade a revisão do valor dos itens Arroz lrpo 1 e Ôleo de soja ÍeÍinado da Ala de Registro de Preços n' 20/2020, decoÍente do

Pregáo Presencial n' 8i2020, em alendimenlo a solicitaçao da Beneíciária da Ata. 0s valores passaÍâo a ser o descrito no quadÍo abaixo:

ReÍ. PÍegão Píesencial n' 8/2020

P

Lote 0escrição MaÍca Unid l,Jltimo ValoÍ
Íeqistrado

Valor
Readequado

1 AÍroz tipo í longo Íino polido que contenha laudo de classiÍicaÇão constando umidade máxima de

14% quebÍados até 9,5%, embalagem de polietleno atóxlco, lransparenle, Íesistente contendo 5 kg.

Validade minima de 12 meses.

Denardi PCTE 10,93 19,71

1 õleo de soja refinado. Frasc! com 900 ml Cocamar UN ID 5,33

Lote Descrição Ultimo ValoÍ
Íeqistrado

Valor
Rcadequado

Ccsta básica contendo 27 itens 116,75 139,68

RESPONSÁVEL JURiOICO: Carmen CoÍlez Wilcken, OAB/PR n'22.932
DATA DE ASSINATURÁ; 01 de outubro de 2020.

Diário Oficial Életrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walfredo Eittencourl de Mo.aes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax: {43) 32664100
E-rnail dianooÍlcral@nsb.pÍ gov.br

pmnsb@nsb.PÍ qov.bí

D@ento essrMdo pq Ceúicado Ogrlal - Nova Sântã
sárbãra Prêígitra Municipalr 955610E0000160-aC SERASA
suã auEntodada é 3 .nrida d.r& que vitualh.do .Í.Yâ do

'lte: 
h.b/ÁÀw.úõ.pr.cov.br/pÍxuNbncscaE'diÂrioifu rd{dio.
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Edlção: 1927

Uraí Estado do Paraná
óia2ol11n02o

ABERTURÂEJULGAI},lENTOOASPROPOSÍAS]6s08 OOdodiÂ20/10/2020
tNIcro DÀsEssÀo oE ÓrsPUTAoE PREÇOS: âs 06:30 dodia 19/i02020
REFERÊNCIADE TEMPO: hOTádOdE BIâSIIiá (OF),

IOCÂL: Po.tál: Bolsa de Lrctláçôê6 do Brâ§l - 8LL $!\ bil ore.lr
uíai,02dsoulubrcde2020

Tlâgo Aprrêcldo Gonçãlvsi

Ertrâto do Conlrato AdmlnlltÉtlvo N. 116/2020
. PROCESSO dê liclt!ção Prâgão n' 47/2020

CONTMTÂNÍE] PrêÍeituÍã MunicjDâlde Utai-Rua RiodaJan€ ro, n"496
CONTRATADO(Al:ANNA PAULAMAINY WATANABE URÂl
obiôto: CONÍúTAÇÂO DE EMPRESA PRESTADORÂ OE SERVIÇOS DE

ATUACÃO NÂ AREÂ OE PSICOLOGIA, VISANDO A CONTMÍACÀO OÉ 02
roorsi paofl ssrora,s cTRAATENDTMENTo No cÉ\Íqo oE REFERÊNcÁ
ÊsPEôhLIzÀDo oEAssIsTÊNc ASOCIAL E CENTRO OE REFERÊNC,A OE
ASSISTÊNCIASOCIÂL

valorroral. R! 107.r8,{.00(c6nloê s€rê Mrl, conlo 3 oilenláeQsauo Rêâis)
vlGÉNClÀ ÍÍô2.n1o3 ê Sêssênt8 e Cinco dias
DATADAASSINATT]RÂ, O2íO2O2Í)

Cárlor Robârlo Támurâ - Pr€Íêilo lúuniclpal

I
l
I

j

I

l

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

ExrRÂTo Do r" TERíro aornvo À aÍa '

DE RÉGISTRO OE PREçOS N,' í2020
F.f. Pr.oão Pr...nci!l n' 6/2020

PARTES|o MUNrcÍPlo oE NovASANTABÀRaAaÂ, coh s€dê na Rua walírodo
Biuen@ddê Moràes. 222 -C€nbo. Nôvâ Sania Báóa€ - Pálâná. CEP- 8625+
000. insciá Ào CNPJ sob no 95.561 080/0001{0, € a ehprosa NEW COIIPÀNY
LlCllAÇÔES - ElRELr. pe§soá iu dicã dê diÍerlo pnvado, inscnla no CNPJ sob i'.
32 387 337,!001-90, com endeEço à Rua Càmbé 904- CEP:86200000- Baino:
Jadih San RaÍael. lbiporá/PR.

O oÍês6nlê lsrno ad ivo lêF For 6nâ ,dâoê a €v'são co valo dcLs , ê.s 2 â 1 1 6 da
Ala dê Rêgrstrcdê PÍãbos r'Y2O2O. decoÍelle do orê9áô Prcsenoãr n' 6/2020. êm
álondinonloa sôlic[áÉo da Benênciána daAla Os valo.es passádo a sero descrilo
noquâlóaba'lo.

E

S

3

l
I

RESPoNSÂVEL JURlDrco: camen correz wircken, oA8/PR no 22.932.
OAÍA OEASSINATU RA: 01 de oulubío dê 2020.

ÊJ.TR to Dol.ÍÊRtlo aorrlvo AarÂ oE REGrsrRo DE pREÇos H."
!:20n020 .f

'RâÍ PÍeqaô Pí...ncl!l n' 8/2020
PARTESj O MUNICIPIO DE NOVA SANTÂ BÁRBARÂ, com sede nê RUa

Warksdo Bitr€ncourl de MoÍàe..222 - C6nka Novâ Sanla Báôara - Paraná,
CEP - 86250-000, insc.ilâ no CNPJ 5ú no 95 56' 080/0001.60, e a ompresa
NEW COMPANY LICITÂÇÔES - ElRELl, p6ssoa ju.idicá d6 dÍêito pnvádo,
inscrilâ no CNPJ sob n!: 32-387.337/0001-90, com êndereç! à Ruâ Cahbé,904-
CEP:86200000- Bâino.Jardim San RâÍáê1. lbiporã/P R

O preseôtôlermo ed,lNo lem por'halidads a rc,rsão do vâ o'dos irêns AFoz
fipo 1 ê Ôlêo dêsôlá ÉrrádodaAlâ de Reglsúo de Preços n'20n020. dec!Íênlê
do Pregão Presêncial n' 8/2020, em atênd,mênto â sôlicitaÉo da B€neÍicrána da
Alâ. OsvaloÍês passárãoá sero desúto noquadroábalro.

RESPOi.ISÀVELJUR{DlCO. Câmen Côdê2Wircken. OA8/PRaô22.932
DATÂDEASSINATURA: 01 de ô!tubÍodê 2020.r- -- :--:::i;üi#j$l-T],

l,
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAFANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÃo PRESENCIAL N" 8/2020

Aos 06 dias do mês de outubro de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 812020, numeradas do no

202 ao n" 222, que corresponde a este termo.

Ehhu Sartos
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walfrcdo Binencourt de Moraes n'222, Centro, Fone'13. 3266.8I00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-mail - licitacao,ansb pr-eov.hr - www-nsb pr.gov.br


