
01PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Administrativo n.o 1812022

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a
Secretaria Municipa! de Educação, Esporte e Cultura e
Secretaria Municipal de Saúde.

rNícro DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: Às 09h00min
do dia 3110312022.
LOCAL: Portal COMPRASNET através do site
http : //www.com orasq overna mentais.qov.br - UASG - 985457

VALOR MAXIMO: R$ 603.044,64 (seiscentos e três mi
quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561 080/000'l-60

E-mail: licitacaorg-nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Dotações
Exercíci
oda
despes
a

Grupo da fonte

2022 í 860 06 002.1 2.361.0210.2015 Do Exercicio
2022 2940 08.001. 1 0.30í 0330.2024 327 l+.a.so.sz.oo.oo Do Exercício
2022 2941 08. 001. 1 0.30í .0330.2024 501 la.+.so.sz.oo oo Do Exercício
2022 2951 08.001.1 0.30í.0330.2024 769 la.+.so.sz.oo.oo Do Exercício
2022 3í 06 08. 002. í 0.30í . 0350.2027 332 la +.so sz oo.oo Do Exercício

NOVA SANTA BARBARA
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PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

coRRESPoNDÊNctA TNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 058/2022

DATA: 1610212022

ASSUNTO: Abertura de Proc. Licitatório para Aquisiçáo de Veículo tipo Camionete/Pick

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito abertura de

processo licitatório, para aquisição de 0í (um) Veículo Leve Zero KM de Fabricação

Nacional, ano e modelo 202112022 com no mÍnimo '12 (doze) meses de garantia, conforme

segue as descrições abaixo:

. Veículo tipo camionete/P|CK UP, cor branca, cabihe simples capacidade de 02

passageiros, motor no minímo 1.4 com no minimo 85 CV., bicombustível, capacidade

de carga miníma 700 kg., compartimento de carga no minímo 924 litros ( carga

mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR BAG e freio ABS, ar condicionado,

quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos e travas elétricas em todas

as portas por controle remoto, película em todos os vidros. Contendo todos os

Equipamentos de Segurança previstos no Código Brasilelro de Trânsito e nas

Resoluções do CONTRAN. O primeiro emplacamento deverá ser feito no nome do

município, onde os custos serão por conta da empresa vencedora que deverá

entregar o Veículo também adesivado.

Veículo a ser adquirido com recursos do Programa Estadual de Qualificação da

Vigilância em Saúde no Estado do Paraná - VIGIASUS, referente incentivo financeiro

repassado, constante nas Resoluçôes SEStuPR no 616/2015, 120512017 e 615/20'19,

regulamentado pela Resolução SESÁ/PR no 40312017. Valor R$ 61.866,76 - Já depositado

em conta 284-0, Fonte de recurso 327. Havendo necessidade, a contrapartida será com

Recurso Livre

Atenciosamente,

ROS E SOUZA
Secretá de Saúde

(d-* lb , o" r7.La
Nome atura Data

Recebido por:

Rua Antônio Joaquim Rodrigues no 549, A(43.3266.8050) CNPJ no 08.854.89ô/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Sanla Báôara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPON DENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde No 059/2022

PARA: Secretaria de Administração DATA:1610212022

ASSUNTOI Abertura Proc. Licitatório para Aquisição de Veículo Van

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, A(43) 326e8050 PJ n' 08.89.896/000'l -88

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a abertura

de processo licitatório, para aquisição de 0'l (um) Veículo VAN zero Km com acessibilidade,

com no mínimo '12 (doze) meses de garantia, conforme segue as descrições abaixo

descriminadas:

. Veículo tipo VAN zero km, ano/modelo no mínimo 2021 , na cor branca, com

acessibilidade de 01 cadeirante; capacidade de no mínimo 10 pessoas mais 01

acessibilidade para cadeirante mais motorista, movido a diesel, tração 4x2 traseira ou

dianteira, motor potência de no mínimo 130 cv, direção hidráulica ou elétrica, porta

lateral com corrediça e porta traseira dupla com porta malas, vidros e travas elétricas,

retrovisor elétrico, desembaçador e limpador de vidros, faróis de neblina, ar

condicionado Írio e ar quente para motorista e para saláo dos passageiros, banco do

motorista com regulagem de altura, airbag duplo, equipado com rádio am/fm com cd

mp3, com entrada usb, bluetooth e alto falantes, distância entre eixos de no mínimo

3.665mm, câmbio manual, equipada com dispositivo de poltrona móvel - DPM,

conforme resoluçáo do CONTRAN 316/09. A empresa vencedora deverá entregar os

veículos adesivados emplacados e acompanhado do CRV - CertiÍicado de Registro de

Veículos.

Veículo a ser adquirido com Recurso Federal já depositado na Conta: 17514-5,

Fonte de Recurso: 337 no valor de R$ 285.654,00.

Atenciosamente,

Ros
Secretária

Souza
e Saúde

Recebido por:
ome atura

lb , ot ,-@L
Data

E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa BárbaÍa - Paraná
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04PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NOVA SANTA BARBARA

GORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

DATA:1610212022

ASSUNTOI Abertura Proc. Licitatório para Aquisição de Veículo Leve - 7 Lugares

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a abertura

de processo licitatório, para aquisição de 01 (um) Veículo Leve Zero KM com Fabricação

Nacional, ano e modelo 202112022 com no mínimo 12 (doze) meses de garantia, conÍorme

segue as descrições abaixo descriminadas:

o Veículo com capacidade para 07 (sete) passageiros, sistema de freios abs, ar

condicionado, 2 airbags (passageiro e motorista), cintos de sêgurança dianteiros com

retráteis de 3 pontas,cintos de segurança laterais traseiros retráseiros de 3 pontos, pré-

tensionador, desembaçador do vidro traseiro, velocímetro e marcador do nível de

combustível, preparação para sistema de som com fiação, levantador elétrico dos

vidros das portas, retrovisores externos com controle interno, rodas de aço aro 15'com

pneus 185/60 115, combustível total flex, potência do motor de no mínimo 108 cv com

I válvulas,05 (cinco) marchas a frente e 01(uma) a ré, direçáo hidráulica,hava elétrica

nas quatro portas, Protetor de Carter. O primeiro emplacamento deverá ser feito no

nome do municipio, onde os custos serão por conta da empresa vencedora que deverá

entregar o Veículo também adesivado.

Veículo a ser adquirido com Recurso Próprio.

Atenciosamente,

R e Souza
Secretária I de Saúde--? t)

Lb , o. ,-1-lL
ome SI Data

Recebido por:

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, a(43) 326e8050 CNPJ no 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Sanla Báôara - Paraná

No 057t2022

PARA: Secretaria de Administração



4d "l?
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA ()5

Av.: Walfredo Bittencourt Moraês,222, ? (43\ 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Ouadros,200, i (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.bÍ - Nova Santa Báóaj,a - PaÍaná

CO RRES PO N D E NC IA I NT E RNA

DE: SECRETANA MAN. DE EDACAÇÀO, ESPORTE E
CULTURA

N',02712022

DaÍa:17/0212022

PARA.. DEPIÀ TA M E NTO D E LI CI TA o

ASSUNTO:,4QUISrcÃO DE VEÍCULO LEVE.5 LUGARES

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Educação, Esporte e

Cultura, solicito a abertura de Processo Licitatório para aquisição de 0l (um) veículo leve

Zero quilometro, com capacidade para 5 passageiros, fabricação nacional, ano e modelo

202112022 com no mínimo l2(doze) meses de garantia, com prazo de entrega de 150 dias,

conforme descrições abaixo:

Automóvel Sedan 1.3 - 5 passageiros, fabricação/modelo/ano 2021/2022

(Zero KM);

Motorização: 1.3, mínima potência efetiva liquida (CV) 100 CV (E) e 99 CV

(G), combustível gasolina e etanol (flex.);

Transmissão: Tipo mecânica, número de marchas à frente: 4 marchas;

Direção: Tipo hidráulica ou elétrica:

Pneus: Tipo e medidas da liúa de montagem, com estepe da linha de

montagem;

Freios: Sistemas de freios ABS com EBD;

Sistema elétrico: Sistema elétrico mínimo (Volts) l2 volts;

Capacidade de carga: Número de passageiros 5 (cinco);

Portas: Números de portas 4 (quatro);
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, t (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Sanla Báóara - Paraná

Cor do veículo: Cor predominante branca;

Assessórios: Vidros elétricos, nas portas dianteiras;

Trava elétrica com acionamento remoto;

Sistema de ar condicionado;

Alarme;

Som: rádio AI\4/FM com entrada USB;

Kit de ferramentas exigidos por lei e normas do CONTRAN;

Logomarca do logotipo, 2 adesivos conforme modelo fomecido;

Itens de segurança, encosto de cabeça nos bancos dianteiros e demais itens

previstos em legislação;

Garantia de 12 (doze) meses da entrada em operação;

Treinamento de motoristas, entrega técnica.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

s lmotl ec tsraz íe Líma

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cu

Portaria N' 35/2021

L

Recebido por:

-rl 
,oUla

Av.: walfredo Bittencourt Moraes,222, Z (43) 3266.'1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊHcn turenxa

Nova Santa Bárbara, 1710212022.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Sêtor de Licitação às correspondências
expedidas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para
que sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura de
procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 08

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotaçôes

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha com
media de preços para abertura de licitação para aquisição de veículos, conforme
solicitaçôes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria
Municipal de Saúde, anexas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C itk dos ntos
Setor de Licitaçôes

Recebido por:

Nome Assinatura üaÀtÀ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br v.br

Nova Santa Bárbara, 1710212022.

oata: lY lO0 I 4Oià
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Pesquisa realizada e lÍe 21/02/202210.52:43 e 21/O212O2214:27:27

Em conformidade com a lnstÍuÇão Normativa tlo 65 de 07 de Julho de 2021

Método Matemático Aplicado: Media Aíitmética dos preços ótidos - Preço calculado c.om base na rÍÉdiâ aritmetica de todos os p.eços

selecionados Delo usuário paÍa aqüele determinado ltem.

tí:4;io @ vàtd eshnà@'

Item l: veículo tipo camiôhonete/pick up

OUANÍIDÂDE

OUANTIDADE

PAEÇO

ESTIMADO

PREÇO

ESTIMADO

PFRCFNIUÂI

PERCENTUAL

PREÇO

ESTIMADO

CÂLCULADO

Ês 106.337,',i7

TOfÂr

Rs l0ó 337.t /3/4

3/6

I RS 106.337.17 (un)

Ór9ão Públaco

PREFEIÍÔ MUNICIPÁL JOAQUIM TÁVORA

Dâta

LicitaÇâo

15/1212021

ldentiÍicaqáo

PBÊFEITURA I'lUI'JICIPAL DE MÁRECHÂI CAI{DIDO ROI'IDOI]

NoPreqâo.I 552021

lJAsGrqST 9

N'PÍeqão:97?021

UASG 987683

' Oíoão Público
Público

I r,4uNrciPlo DE AJURIOÀBÀ

Valor UnitáÍio

PÀEçOS /
PROPOSTAS

Mediana dos Preços Obtidos:ÂS 106.500,00

ldent,Íiceção

011A/2C21

PÍeço

R§ I lô.495,00

RS 110.495.00

PREÇO

ESTIMÂDO

CALCULADO

Rs 279.666,67

PÍeço CompÍas
Goveínârnêntais

I

ldentificaçáo

NoPregão 38202i
UASG:927S71

TOÍAL

RS 279.666.67

Preço

Rs 279.000.00

ns 279.000.oo

ffi
Rêlatóíio gÊÍâdo m diâ 23O2l2Í)2 15:14117 llP:. 1Tl .92.7 .15a)
Código Velideçào: JXlk0878:)Rm)6OlOCOsdi,íI F4FBH bkcu!JYía9"Á2bYi%2b64%2bz4%2€r4 l?Àldc4
htpJ^dví$/.bancodepíec.s.coín.b./Cênif cádoa,ütenlicadade?
tot6n=Jxk0a783Rm)6DlOcgsdií1F4F8Hbkcur.JYfa9%25?bYo/o252b64%252bzqoh25nt4tl"z:.EbdGA

Data

Lhitaçáo

13t1212021

1112

suil.oG0

Relatório de Cotação: CotaÇão carros 0km

PREÇOS /
PROPOSTAS

Preço

ss r02.0r6.50

Rs 106 s00,00

Rs r04.258,25

2

Píeço Compías

Governâmentais

Dâta

Licitação

t§111t2021

Item 2. VeículovAN okm con] acessibilidade

Média dos Preços obtidos: RS 106.337.17

I RS 27s 666.67 (ún)

Ôíqão Público

sERvrço MUNrcrpaL DE sÂúDE DE sERTÂNopous



' Ornãô PrlhÍco
Público

I PRTFEITURÂ MUNICIPÂL DE VACÁRIÂ

: PRETI URê MI]NICIPAL ÜI MAP"À IA

Vâloí Unitário

PREÇOS /
PROPOSTAS

Mediana dos PÍeQos Obtidosr RS 279.000,00

OUANTIDÁDE

PREFTIIURA tvluNlCIPÂL DL NOVA TSPLRANÇÁ DO SUL

PREÇO

ESTIMADO

1/1 I HS 1.10.000,00 (un)

Píeço 
óÍoáo Púbtrco

Público

1 PREFEITUBA MUNICIPÂL DE MÂBÁTÁ

VâloÍ lJnilário

PERCENTUAL TOTAL

FS r40.000,00

PíeÇô

FS r40 000,00

R§ r,t0.000.00

ldentaficação

0003/2021

PBEÇO

ESTIMÀDO

CALCULADO

RS 82 992,s0

Dâta

Licitação

26t10t2021

t0
RS260.000.00

RS 30ú ú00.00

RS 280.000.00

Item 4: Automovel Sedan

Mediana dos Preços Obtidos: ÂS 140.000,00

QUÂNTIDÂDE PREÇO PEBCENTUAL

ESÍIMADO

1 RS 82.9S2.50 (un)

órgão Público

CoVERNO DO ESTADO DO PÂffÁilÁ lpreíeiturâ municrpâlde quitandrnhê

PREÇOS /
PROPOSIÂS

Ouanlidãde

I Unidâde

IOTAL

RS 82 992.50

PÍcço Comprâs

Governamentats

2t5

valoÍ Unitáíio

ldentificaçãô Píeço

RS 83 995,00

Rs 8r 990.00

B§ 82.992,50

NoPregão:532021

UASG:.15481l

N'Pregáo.162021

UASG:q87381

14/09/2021

Mediâna dos Píeços Obtidos: RS 82.992,50

Valoí Global Rs 608.996,34

Detalhamento dos ltens

Descrição

Veículo tipo camionetê/P[K UP. aoí bíârca. câbiÍ]e siínples capacidâde de 02 passaqÊfos, ÍÍrotor í]o miniÍno I -4 c.rn no ímnino
85 CV., biclmbustivel, câpacdade de aãÍga mÍnima 700 kg, c!ínpanirÍteolo de caÍg6 no mÍniím 924 lÍtros ( caíOa mínirnâ de 656

XG). píotetor de caçamba, AIR 8ÀG e Íreo ÂBS. ar côodrciÍrâ&. qrredeÍÍio. dúeção hidráulioa ou eleÍicã, vrdros êlétricos e lÍâvâs
elétÍicâs em todâs as poítas mí eonlÍole ÍeÍnoto, pelÍculâ ün todos os údío§.. Conleido todos os EquipaÍnentos de Segurânçê ,,r
evistos íto Código &asilêúo de Tránsito e Fôs ResoluÇoes do CONTFAN. 0 píiÍneiío eínplâcaíÍÉoIo dereíá seí Íêito no noíÍ)ê do m

uni6ípio. onde os custos seÍão po* cor*a da empresa venc€dorâ qtÉ d€veÍá entrê96í os veêulos ade§vados. ernplâcados e âcoín
pânhado do CnV' Cênificado dê Rêgistro dê Veíqilo§

ObseÍvaÇão

RS 102.016.50Píeço (Compías GoveÍôâmentais) I: Mediana das Proposlâs Finais

R6lâlóí1o gorâdo no da 23m2m2. 15:19i17 ÍlP. 1Tl .C2.7 .15Ê1
código vâlidâçto: Jxko878:iRmÉDlocgsdtiÍ/lF4F8Hbkcu!,JYía9%2bY%2b64.hbzq%2Br4tt%wc4
hüp JttN*w.bâírcodop.sco§.coín.b.r'Cêíif ca(bqúêílücidâdê?
lokêo=JXk08783Rm6DlOCSsdi,f/1F4F8HhkCUxJYfagY.252bY1.252b61%25?5ãq.Á2524Í4)avãlzbdc4 2t12

Item 3 Veículo com capacidade para 07 (s€te) passageiros

Media &s Pyeçôs Obtidos: RS 279.66667

ldentificâçào

nxll?i?n)2

0003,'2C21

Data

Licitâção

18tO1/2022

151C/2021

PBEçO

ÉSTIMÀDO

CÂLCUI-ADO

Rs 1 40.000.00

Datâ

LicitaÇão

15i10/2021

Média dos Preços Obtidos: RS 140.000.00

Média dos PÍeços obtidos: BS 82 992,50

Item 'l:Vêículo tipô caminhonete/pick up

Preço Estimado:RS 106.337,17(un) PeÍcenlual: - Precp Estimado Calculado: RS 106.337,17 Média dos PÍe@s obtidos: R§ 106.337,17
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órgão:

Obleto:

Descíição:

CNPJ

Óígãoi

0bjeto:

Descriçáo:

CNPJ

PâEFEITO MUNICIPAL JOÀOUITí TÁVORA

Pregâo ElelÍonico paía conúâ'.açáo de empíesa paía aquisção de dois Veículos

pick up. de âcoÍdo com as especiícaçoes do anexo Vll raÍacteíisricas tecnicas,

a seremadquiridas com Íecúrsos do Paranacrdade e coflraganida do mlrnicípio

Veícub Utilitário 'veiculo urlitáíao tipo pick up modelo 2021l2c21 {?eío Km),

especrícações mínimâs: 1 3 poterrcia etetiva liquidâ 86 cv(E) e 85 cv (G).

coínbustível GasoliM e Êtanol (flex), tíansmrssão ÍÍ€cânica. 5 mâíchas á tíê ê,

düeçpo hidÍaullca ou eletnca, pneus dô linha de rnootâqeín coÍn estêpe, ííeios

ÂBS, Sisteína Eletrico mÍniÍno dê 1 2 Volts. Câpacidadê de Cargê 600 kg.

caÍíoceÍiâ tipo Pick up, câpâcidade dê pâssag€iros 2 . coín acessoÍios: sistema

de aí coatdicionâdo, vidíos elêtíic'os, tíavâ eletrica com acioaramento Íeínoto,

p.otetor dê caçamba coÍn rádio FM com êntÍâda USB e caixas de soín. Kit de

ÍeÍrameí\tas exigidas poí nornÉs do COÍRAN com 02 âdesivos dâ Logomarca

do Píogrâma. ITENS DE SEGURANçA: 2 âiÍbâgs, cinto íetÍátilde 3 pontas,

encosto ê cabeÇa e demais píevistos em Lêgislâção, com 8íêncâ, pÍâta ou

cinza, qarantia ê 12 Íneses

RAZÃO SOCIAL DO I-OÊNECEDOR

Dala:

Modalidade:

SRP:

ldêntiÍicação:

Lolê/ltem:

Âdiudicâção:

Homdoqâção:

Fonte:

-bí

Ouantidade: 2

Unidadê: Unidade

UF: PR

0uanlrdade:

Unidêde:

UF:

15i1U2021 t400
PÍeqào Elelrônico

NÃO

NoPÍeqão I552021 /
uÀsG 987649

I ink Alâ

o4/o1/2022 1 4 31

ú4!01 /2022 U 3A

v/ww comprasgoveí:arlrentais.!0v

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS r 02.01 6,5040.882.S88/0001-84
*VENCEDOR *

FOBNECE VEICULOS LTDA

Preço (Compras Governamentais) 2: Medianâ das Píopostas lniciais

MaÍcaj VOLK§íAGEN
FabÍicânle: voLKS,r/AGEN
Modelo: SÀvElÍ10 IREN0LlN€ CS

Descíição: veitub ulilitáíio tipo pÉk up mcdelo 2021 /202I (zeÍo Km). especificaÇées m iôimas: ] 3 potêilcia efelivâ lqúdâ 86 cv(Ê) ê 85 cv (G), .ombustiiêl Ga
solinae Etônol (ílex), lrânsm§são mecânrcá.5 maíchâs à írêntê. dúêaÉo hidíaúica ou eletíca, pneus da lloha de fiootagÉfi com eslepe, ííeDsÁ8SS'sten1a El

etíco mhmâ dê I 2 Volls, Cêpacidôê d€ Cârga 600 kg, carÍoceíia tpo Pick up, capâcadadê de passagêúos 2 . cDíÍr êcÊssóíos srstêínâ dê âí côôdÉlonado, vróí
os eleiricos. tíava eletnca coin aooÂêmento Íeínoto, pÍoletoí de câçAmbâ com Íádro FM coíy1 êotÍadâ IJSà e câfas íie som, Kil ile íeíranBntas exrqidâs poÍ no,
mai do COTRAN com 02 adêsvoô da LoqoÍnaíca do PÍogíama ITENS DÊ SEGUBANÇÂ 2 eiíbãgs. cinto ídrátil de 3 ponlas. mcosto ch cebeçâ e demârs píevrs

los êm Legislaçâo, com 8íaÍÉa. prata ou cin&, qôÍantiâ de I 2 meses

Estado: Ci.,adê: Endêreço: Têlêíooe: Email:
DF 8íasÍrâ Q SRTVS QUÀDBÁ 701 CONJUNTo.D (61)32014955 conraroíoÍôece@mail.com

PREFEITUHA MUNNIPAL DE MARECHAL CÀNOIDO RONDON

Âquisição de vêicubs utrltárbs pick-up, parâ a Secíetaria de AgriciiltuÍa e

Polilica Âmbae.rtal.

velculo c€Íroceíiâ âberta vEÍcULo AUToMoToR zEBo QUILoMETRo

ANO/MODELO 2O2I OU SUPEÀIOR, UÍII"ITÁRD TIPO PICK UP, PARA 05

OCUPANTES, FLEX . GÁSOLINA,/ETANOL 02 ANOS DE GARANTIA, MOIOR I.3
OU SUPERIOR. MINIMO 85 CV, CÀMBO MANUAL OU AUTOMÂTICO D€ NO

MiNIMO 05 MARCHAS PARA FBENTE E UMA À RÉ, DlREÇÀo HIDMULICA OU

ELÉTRrcA VDROS E THÂVAS ELÉTRICAS. ÍRAVÂMÉNTo oE PoRTAS PoR

coNInoLE REMOTO. AR CONDTCTONAü).05 CINÍOS DE SEGUBANÇÀ08 3

PONTAS SENDO 02 O|iCNTEACS E 03 NO BANCO TRASEIRO. SISIEMA DÉ

ÁUDIO/RÂDIO FM COM COI{EXÃO USB E ELUETOOÍH, ÀLTO.FÂLÀNTES,

ÂNTÊNA DE ÍETO. TOMADA I2V, FREIOS COM SISÍEMÂ âNÍIÍRÂVAMENÍO
(ABS), ÂODAS EM AÇO OU LIGÂ LIVE, PNEUS NOVOS, PINÍURA SOLIDA, COR

SRANCA, PRO"TEIOB DE CAQAMBA, PROÍETOR DE CÀRTÊR, GRADÊ DE

PROTEÇÃO M VDRO TBÂSEIRO, GÀNCHOS INTENNOS NA CAÇAM8A PÂ8A

FIXÂÇÀO DE CARGÀ TAPETES, ENGÂÍÊ PÂRA REBoQUE (CÀERETINHA)

INSTÁLADO. EQUIPÁMENTOS E KIT DE FÊÊRAMENTAS OBRISÂTÓRIOS DE

SINALIZAÇÃO E S€GUHANÇÀ CAPACIDÂDE DÊ CAR6A MINIMÂ DE 6OOKG,

CONFORME EXIGÊNC|ÂS t» EDíIÂL

RAZÀO SOCIAL DO FORNECEDOR

Datâ:

Modalidade:

SRP

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Foote:

o5/rl/2021 14100

PÍegão EletÍonico

NÃO

NoPreqão:972021 / UASG:§87(43

Link atâ

OSllll202l 15:21

www coÍnpíâsgoveínameft ais. gcll,

bí

2

Uniúde

PR

Rs 106 500.00

FIPAL DISTBIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Rs l06.500,0077.s96.810/0001,33
*VENCEDOR *

Rêfâtó.io gerado no dia 23ro2l202 15:18:17 ÍlP: 1n .92.7 .1581
Código Vâlidação: JXk08783Rm6Dtocgsdt?lF4F8HhkcuÍ.,yÍâg%2by%2bôt%t)Zq%2€it4ra,rràiffiG4
hlFJr**w-ban idâpí€coô.coín.bÍ/Ceítif cá&rAutêírticidade?
tokên=JXkO8783RmÉOOcgsdÀfl1F4F8HbkcbdYía9%252bYo/o252ú4o,/c25bzq%25218í4t/ dG4 3tt2



L2
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Fâbíicânte: FI,AT

ModeIo: FI'qT STRA'A ENOURÂNCE CD
Descíicio: vEtcuro AUToMoToR zERo outLoMETao ÂNo/rúoo€Lo 2021 ou srrPEnoR, UTIUTÁÂ|o ÍrPo Ptcl( uP. PARA 05 ocuPÂNÍE§ Ft"ã - GAsoLr
NA/ETAI{OI., 02 ÂNOS DE GARÁNÍIÀ MOÍOÂ T 3 OU §JPÉA|ofl, MINMO 85 CV, CÂMBO MANUÂT OU AT,IÍOMÁTEO DE NO MiN IMO 05 MAACHAS PÁRA FRE

NTE E UMA A RE DIREÇÃO HIDNÂULICA OU ELÉTRCÀ VIDROS E TBAVÂS ELÉIRICÁS. TRAVAMENTO DE PORTAS POR CONIFOLE REMOTO, AR CONDICICNÂ

0o. 05 crNTos DÊ S€GURÁNçA DE 03 PONÍAS S€NDO 02 DTANTETÂOS Ê 03 NO BANCO ÍRASE|Ro. S|SÍEMA DE ÁUD|O/RAOTO FM COM CONEXÃO US8 E 8L
UETOOTH. AITO+ÂTÁNTES ANTENA OE T€TO, TOMÂDA T2V. FAEOS COM SISTEMA ANI IIRAVÂMENTO (ABS), RODAS EM AÇO OU LIGA LIVE, PNEUS I.IôVO

S PINÍUBÂ SOTIDÀ CON BRÂNCÀ PROÍÊIOR DÊ CAçÂMBÀ PROIETOR DÉ CÁÂTÊR. GBÀDE DÉ PROTEÇÀO DO VIDRO T8ÂSEIRO, GÂNCHOS INTÉRNOS NA

CAÇÁMBA PÂRÂ fIXAÇÂO DE CAREÀ TAPEIES, ENGA]E PÂAÂ REAOOUE (CAfiNENHHA) INSTALAOO, EQUIPÂMENÍOS Ê KTT DE FERAAMENÍAS OBRIGATÓ
RIOS OE SINÂLIZÂçÃO E SEGURÂNÇÀ CÂPACIDÂOÊ DÊ CÂRGÀ MÍNIMA DE 600 KG. CONFOBME EXIGÊNCIAS DO EDITÂL

Órgâo: MutioÍPto oE ÂJUR|CABA

Objeto: Aquisição de pick up 4 ponas, 5 lugares

Descrição: Veíc-ulo Pick'Up conrorÍne descrição do Editâl - VêÍculo Pick-t p conforme

. descíição do Edital

Estado:

PR

Cidâde:

Cascavel

EndeÍêeo:

Âv aBAStL. I406

PÍeço (Outros Eates Públicos) l: Mediana dâs Propostâs Finais

lrt: lta4 5, @ lN 1i5 4 c7.1e n-lb * 2021

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

GUARACAR COIúERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

ÍelêÍonel
(45) 32r&10r0

Email:

câ§cavel.contabil@írpâl.coír'.br

R§ r lO.aSs,OO

VALOR DA PROPOSTA FINAL

BS t0-r).000,00

RS ',t 11.990.00

Data

Modalidâde:

SRP:

ldentiÍicaÇão.

Lote/ltem:

Homoloqação:

Fonte:

Quantidade:

Uôadâde:

UF:

09/lr/202r m 30

PÍegão EleÍônico ( I 0.024/1 9)

NÂO

o17412021

1/1

Link Âlâ

l0/l l/2021 l5:16

r /yvw.baôrisul.com.br

1

UNIDADE

RS

88.q52.577l000 t,44
*VENCEDOB "

FabÍicanle: la5íicânte não iníoímado
Mode|o: NOVA STRADA FREEDOMCD T,3 FL€X 4PORTAS2022
Descíição:

CNP.'

O'I ,304,]36/00I G34 IESA VEICULOS LTDA

Cidadê:€stôdo
RS

Endeíeço:

AV BRA§L OESTE 31 20

Íelefonê:
{54) 21 0+34001 (54) 2t 0+3413

Emâil:

eÍico@qüâaaaa.plus.com bÍ

MaÍca:RÉI'IAULT
Fabíicântê: Fallíacaôe náo iníoímado
Modelo: DUSTEÊ oROCH EXPRESSION

DescÍição:

Estado:

BS

Cadade:

EÍechrm

End€reço:

RODOVTA AB,l 53_ I 5

Telêfone:
(5r ) 302t3ooo

Email:

coí1tâbilidâde@gíupdesa.coín.bí

Relalóíio gêÍado no dia 23r!Zmn 15:1A:17 llPt ln .92.7 .11Âl
Códlgo Válideção: JXk08783Rm6OtOcgsdÍif lF4FSHbkcuryíâg%2byt%264yé2bzq%2Êt4rtl%ffic{
htlpr/www.bancodepÍ6co6,coín,bÍrc€rif c€{kúu6nticidâds?
fo*en=JXüó8783RmÉAOCSsdií1F4F8HbkcurYíagp/.252bY%252&o/.252bzqo/Aímí4*!pzt&G4 4l 12



3

Ouantidade

I Unidâde

Descrição

Veiculo tipo VAN zeÍo km. anoy'Ílodelo no mínrÍno 2021. na cor brânca, coÍn âcêssibilidadê de 0l cadeiÍânte; câpâcidêdê dê no min

imo l0 pessoas mais 0l acessibrlidade paía cadeiíante mais .ÍrotoÍista, movido a d,es€i, tÍaçâo 4x2 ÍaseiÍa ou drânteira. motor po

tênciê de no mínimo 130 cv, diíeÇão hidíáulica ou êlét.ica. porta lâterâlcom coííediÇa e pona tÍaseúa duplê com porta malas, vidÍ

os ê tÍâvas elélncas, ÍetÍoüsor eÉaim, desembaçôdor e limpador dê vidÍos, fâróis dê nêblanâ, ar condicónâdo fno e aÍ qr€ e pâí

a motoÍista e paÍa salão dos passagerÍos, banco do r.oloíistâ com íegulageÍn de allura. ãrrbag duplo, equipac,o coín rádio aÍÍVíÍn

co{n cd mp3. com êntíada usb, bluetmth e allo lalônles, distàncla êntÍê eixos de no mínimo 3 665írún, càmbio manuâL equapôda c

om disposiiivo de poltÍona rÍúvel - oPl,l, conforme Íesoluçâo do CoNTBAN 31 6/09.

PreÇo (Compras Governamentais) l: Medianâ dâs PÍopostas Finais

ObseÍvação

Bs 279.000,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

BS 27r.500,00

RS 279.000.00

órgão:

Objeto:

0escÍição:

CNPJ

Oúantidade

Unidade

UF

sEBVtqo MUNTC|PAT OE SAÚDE DE SEBÍÂNOPOL|S

Aquisição de 0l (*n) veículo autoínotoÍ, rioo VAN, c!ín acessibilkjade para um

cadeiÍante, paÍa atêMer as necessdades do Serviço Municipâl de Saúde -
SÉRMUSÁ

lnsrrutoí de Diíêção Veículo Aíoírrotoí - Àllomóvêl / VeículoPêsado ,

Âquisição de veiculo autoÍnotoí. oKM (Zero Qudornetro), tDo VAN. oÍiqnal d€

fábrica, com acessrbrüdade pera um cadeiradê, confoírÍE espêcrficaçôes e
câ.actedsticas mÍnimâsaÍlo de Íaúicâçào/ínodelo2021/2021 (ou supeÍioÍ).

capacidade para I5 (Qrrnze) @upaotes. incluindo o motoÍista. com elevador para

cadeiía ê, dispositivo dê pokoíra Íhóvel para acessibilidâde. acionamênto por

contÍole íeÍnoto, êm âcoído coÍh a ÂBNTINBB 'l 65:8. coÍ bíancâ. ÍrlotoÍ diesel,

compíirnênto total míniÍÍo 5.9'l 0. drstáncia eolre eaxos míniÍna 3.66t porência

míniÍm de I 30 o, 2 2 ou supeíbí. tíaÉo lÍêseira, dreçào hrdráulica, tacrilaío.
Ar 8ag íÍrotorasta e acompanhanle (h câbmq aÍ cmdlclonado oÍiginãl dê Íáúloa,
câb,ne (rnotoíislâ) ê passageiros. pneus aro I 6, íodas de aço, Fíeios ABS, tanque

de combúsúvel mÍnimo de 70 liúos, vidíos e travâs eléricas. íetíovisores

exteÍoos elétticos, sistema de alarme anlifurto com travas êlétíÉâs em todas as

Fo.tâs, Íaíóis dê íÉbliiâ, cã,nblo manuâlcoín ó ÍÍrâíchâs (mínrmo 5 mârchas a

ftente e I a íé), com âiâírrê sonoro de ré, tapetes de hoÍrachâ, cepas ffotetoías
nos bdnms dEnteiíos (CONFORME EDÍTAL DÂ LICTTAÇÀO)

RAZÃO SOCIAL DO FOBNECEDOF

Daia:

Modalidade:

SRP:

ldêntificâção:

Lote/lt€Ín;

Ala:

Adjudicação:

Fontel

13n2t2ü)1 09.ú
PÍeqão Ehtíanco

NÂO

NoPregâo:382021 / UASG:927971

l1

LiDüAÂ

l3/1212021 l0:36

www coínpÍasgoveÍnamentais.goY

bí

I

UNIDAO€

PR

16.850.663/0001-35
AVENCEDOR*

Mâícô: Mâícâ nâc fiÍoímadã
Fahicânte: FâbÍicânte oáo iníormâdo
DescnÇáô: Oíerec€ftos veículo da maÍca FENÂúLT, modêlo MASTER L3fl2, aterdenó âs seguintês espêcí,cações: Àqusiçào de vebulo autoÍnotor. oKM (Zer
o Quilometro), tipo VAN, oriqinal d€ Íábica, com ac€ssibilidaÍie paíâ um ca(hiíante coíríoíme especiíjcsçÊês e características mÍnimas Âno de ÍabricaÇão/mo
delo 2021/2021(ou súpeíio.). câpâcjdâdê parâ 15 (Quhze) octipa es. inclutúo o íÍrotoíistâ. com elêvâ(br paíâ câêiíênte, dispos;rivo de pohíoôâ móvel parâ
acessitili(hdê, âcionâmenlo por clartíoie íÊÍÍroto êm acoído com â AANT/NBR 16558, coÍ bíânca. moroí d;esel coÍÍrpaimeílto total mhimo 5 I ] 0, drstánclâ enl
íê êixos hhimâ 3-86t polência mhima dê l3O cv 22 ou srrpeíix, rrecÉo tÍsserÍâ ôi, diânleiíe, direcão hiiáuftca. tâcóqíero. Âir Baq ír,otooslâ ê acompanhânl€
dâ câbiôe, âÍ coidiciooado oíiJiml dê ÍáõÍaâ, eâtiíle (ÍndoÍista) ê psssagerÍos, pÍÊ{rs am 16. Íodâs de âÇo. FÍebÊ AB§ rânquê de coÍÍrbusltu€l mínimo de 70 lir
íos. vidros e tÍayas êlétri(5s. rêlíovisoíes €xtemos elélÍicG. siíêína de alaíme snúuno coín úâvâs elétÍicâs em lodâs as poítas. íaÍôis dê neblioâ, cambio ma
rual Ém 6 Ínârchas (mínimo 6 Í!ârchâs â íÍente ê 1 a ré), cúm alaíme sonoío de Íá tâperês (h boírachâ. capâs píotelolôs rús bancos dianlêiros, dêveÍá possu
ir todos os itens de séíie. p.incipehent€ os demsis ilens exigidos pêlâ klislâçáo bÍâsileira de vánsito (COIIÍRAN) .GaÍântis minima de 1 2 meses. - at€ndeÍ â r
esoluçào COt'lIFtAN 31 6/m e n' 41 6/2012 e suas âtuslizâções. a qual estâbelece os Íequisitos cle sêgurança pâís va{culos de tíansporte dê passageiíosi - Esla
í êm @nformidade coín a Íloíma ABl.lÍ - NBR 14022/2019 . suas alualizaçôês ê demâis Noímâs íêteíêntês a aclssülidadê, - DisDoí de ôdêsivos dê adentiÍlcô

ção e equDâmenlos de acessüldade paÍa ponadoí dê nêcessidâdes sspêciars, em confoímidsde coín a Ld n' l3.l ,16/201 5 dê lnctusão dâ Pêssoâ com DÉfici
éllclâ. Câpilulo X ÍDo DiÍe& ao ÍÍansroôe e e lrobalidâd€): 'ÂrendeÍ às dêmaE legislaçÉes pê4inentês êín rgoí. D€máis êt.qÊncias: - A ernprêse veflcedoÍa cl€
vêíá eolí€gâr o v€bulo co.n ôdêsivaÇâo. âplicaíúo corh aíe e Íecoítê em toda a pânê acêín, clo vÊic{rlo, co.Ír ma!êíial ah ahâ duÍabrlidade coín gaÍantia mi.rm
â (h 1 2 mÊses (mateíal e adicâçào). C$forínê Layoúl a ser foÍíÉcido pela Sêoetada de Saúde de Sêítan<ipolis/PR E ATENDÉNDO A IODAS AS DEMAIS ÉXlG
Ê crAs oo ED|TÁL Ê ÍERMo DE BEFEBÉNC|Â.

J, C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

37,532.344/OOO']-5I FRP MAQUINAS E ÉMPREENDIMENTOS LTDA

RolaLáíio geÍâdo m diá 23O2Ím2.15i1a117 llPi 1n.92.7.15a1
Código Valadaçáo: JXIóSTS3Rm6DlocgsdMrlF4FSHbkclbdYfag%2bYi%2b64%2bzq%2fií4trkitüc{
htlp/wrr".baÍ'cod€píecos.coín.bÍ/C€rtifi cadoAutonücidâdô?
to|(ên=JXfi08783RmySDlOCSsdi,Í/1F4F8HbrcLüJYía9%252bY%252Boh252baqo/.252Í8í4rtrá'ôíG 

Esrâdo: cidade Enderêço:
FA LONdfiNA A BIBEIFÀO PRETO, ]40

Nome de Contato:
CaÍlos Henoq(ê CoÍrà

TêleíonÊ:
(43) 333&7221

Emeil:

comeÍcalawebvaloí nel.bí

5t12

Píeço Estimâdor RS 279 666,67 (un) PêÍcêotual: - PÍêço Eslimado Calcúlado: RS 279 666,67 M&ia dos Prêços Obtidos: R§ 279.66467

Item 2: Veículo VAN oknr com acessibilidade



l4

Mârcâ: Llâícâ nãc rníoímada
FâbÍicante: FaDricanrê náo iôíoamado
Descr.çào: MÂÂCA: RENAULÍ / MODELO MASTER UtH2 I5+I LUGARES COM AOAPÍAÇÔES PÁRÀ CAOEIRANTE, Âquis§ão de vebulo aüTomotoÍ, O(M (ZeTo

Ouilornêtro), tipo val.l. úíaginal de Íábrrcô, coín âcÉssibilidade pâía um cadêiíanle, conloÍme êspêcificãÇ6es ê cêÍâclêÍlslicâs mínim6s Áno de ÍabícaÉo/mode
b 202fl2o?l (ou supeíaoÍ) cápâcidâdê pâíâ l5 {0uin2ê} ocupentes, incluindo o motoíistâ. coín êlêvâ(bí para cadeiranle. drsposilivo de poltroírâ móvelpãrá ác

êssibilidade. acionamento poí controlê Éínoto, eín accído com a ÂBNT/NBR 16558. cor bíanca. motor desel compimênto totalmÍnimo 5.910. dastância enlÍ€
êixos mÍnima 3.665. potêocia mÍnimô dê 130 cv 2.2 ou §rpeíioí.líaÇão lÍaseiE, diíêçào hidÍáulica, tacógíafo, AÍ Bag motoírstâ ê âcompânirânteda cabine, âi c
ond€aoôado oíiginâldê íábÍicâ, êábine (motoíistâ) e passâgeúôs. pí€us aro 16..odâs dê aço, Freios A8§ laruue de combustivel minimo de 70lÍos. vidros ê tí
avâs elélricâs, retrovisoÍes extêínos êlétírcos. §istema dê alâíme antiluno com trâvas elétíicas em lodas as poíâs. íâróls de nebhna. câmbio manuâl coín 6 m
aÍcàas (mlnjmo 5 maíchas a írente e I a íé). com alarme soíroro de Íé, tapeles de boííacha. capas protetoras rrcs bancos dlantÊiros- DEMAIS ITENS DE ACORD

O COM EDITALETEBMO DE REFEBENCIA,

CNPJ RÂZÀO SOCIAL DO FORNECEDOR

PreÇo (ôúlÍos Entes Públicos) l: Mediana dâs Proposlas Finais

Órqão: PREFEÍTURA MUNICIPÂL DE VACARITÀ

Obieto: Âquisição dê Van Adôptâdâ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

nayaÍa.conÍaâôca@gmâil.com

RS 260 000.00

Estado: Cidade: EnderêÇo:

SP Fân â R BOLlvlÀ 1380

'[elefone:

0 6) 34326055/ 0 6) 92046983
tmârl

22.310.550/0001-40 B & F VETCULOS ESPEC|ATS LTDA Rs 296.900,00

MaÍce MaÍca não nío.mâdâ
Fáb.icânl.: FaDÍcãnle nào inro.mado
Descrição: ÀquasiÇão de v€ícub âúoínoto., ol(M CZêío Qu,ldDeüo), tipo VAN, onqinêl dc íábicâ, coÍn ac?ssibitdadê paía um côdêirânte confoíne espêciÍcaç
óê§ ê cáÍâcteÍbtlás mflimas:ÀÍb dê ÍabdÉção/Ínodelo 2021/2021 (ül sr4enoí), capacda(h paíâ 15 (Oúinze) oqrpant$, incbindo o moton§â. coÍn êlevâdo
Í paaa câdêiíanie, disposilivo de potrmâ móvêl pârá âcessitilidaale. acionamento poÍ controlê .emoto, em acoÍdo c!Ín â ABNT/NBR I 6554. coÍ bíama, nrotoÍ d
aêsel. coÍnpdmenro torel mínimo 5.S10, disrâôcia entÍê erxos mhima 3.665, porêírcE míimâ ê ;3O cv 2.2 ou supe,ior, trôféo traseiÍa, dirêção hidÍáulicâ, tâcúJ
Éíq Âir Bag ÍÍroioíisla e acoínpanhanle da cabine, âr coídiciomdo oíiginâl dê fábicâ, crtine (Ílotoristâ) ê pâsságêiío6, pÍtêus âío I 6, íodas dê aÇo. Fíeios ABS

, tanque de combustível mhmo (k 70 litÍos, üdros e úavâs eléúicâ§, rêtíorisoíes ênernos êlÀlicos, §istêmâ dê âlârmê ântifiíto com trâvâs êlétíicâs em lodâs
as ponas, íâróis de neblinâ, càmbio manuâl coín 6 mârchâs (miniíno 6 mâíclE3 a ÍÍênlê e I â íéi, com âlaíme soooÍo de íé. tâp€tes de boíâcia. câpês píotetoí
âs nôs bsncos diantÊiíos. deveíá po§suií lodos o§ itens dê sáie. principalmeote os demais iteos erigidos pelê legisleção tllasileiÍa dê trâns{o (CoNTÂÁN) .GaÍ

antÉ mínima de'12 meses. - Atêndeí a ÍesoluÇão CONIRÁN 316/09 a ô'416/2012 ê suâs atuâli2açóê6, â quâlêstabêlêce 06 íêqursatos de sequíaoçâ para vercu

bs de úân§ponê dê passaq€iío§; - E§lâÍ êm conÍoÍmidedê com a ôoímâ aBNT - NBR 14022/20i9 ê tuâ§ atualiuâÇõês a (hmáis NoÍmâs íefeíentê§ a âcêssibtl
idâdê; - Ojspôí de adesvos de dêntificaçâo € equipamentoG de acêssibildade paía poíladoÍ de nec€$ida{,És especaais, em coníoÍmidade corn a Lê n' I 3.14í
20I 5 de lnclusão da Pessoô mín Deficiénciâ, Capfrulo X (Do Direno âo Ííanspoítê e â Môhladadê): - Âterdêr às &Ínars lêgisleç/õês pertrnêntes em ügoÍ. Demai
s exjgênoas: - 

^ 
empresa vÊncêdoíâ deveíá êolrÊg6a o veicolo coÍn adêsüaçào, aplcando co.n aÍte e recorte em toda â pânê exteína ó .Jeêulo, êoín mateíial d

e ahô duÍalülidade com garanlia míÍ ma de'i2 me6es (mateíiôl e adrcaç5o). ConÍoÍmê Lâ)oul a sêr to.ÍÉcido pelâ Secíetâria de Saúê cle Sêílanópolis/PR:

Estado: Cidôde: Endê.eçp: Íelefone: Email:

sP Ribêiíão Preto R ÀNÍoNro MotsEs sÀÂDt,470 (t 6) 906.72271 06) 916r €Or 4 âlexândíepíía92@gmâl.coíÍ]

Data:

Modalidade:

SBP:

ldênlificação:

Lote/ltêm:

Alâ:

Homologâção:

Fonte:

Quântidade:

Unid.de:

UF:

l8/01/2022 09 0r

PÍeqáo Ehúônico (l 3.191 loq)

NÀO

ooo2t20?2

I /',]

tlok3la
1A/O11202211:49

www.bânísulcom.bí

I

UNIDADÉ

RS

Rdatóíio geÍado no dia 23À22ü22 15:18:17 (lP: 17.9-7.158)
Códgo Vâlideçõ: JXm0783R,ru6OlOCgsdi,9íF4FSHbkCUdYÍâ9%2bV.Á2b64%2bZq%28 4) Pâubdol
htD,w!*u-b8ÍEodêpíêc.6.coÍn.bÍ/CêÍlif cedoAutenlicidade?
tokêíFJXko8783RmÉOOC€sdMTlF4FBHbrcLixJYÍe8%2a'bY.lo252B%25baq%2528Í4)(Vãtàdc4 6l 12ffi



15DescÍição

CNPJ

VAN ÀDAPTADA . VEiCULO TIPO VÀN ] 5+1 PASSAGEIBOS - TFTO ALÍO

ADAPTADA PPD'S - OKM. (modelo 2022 cu superior) IIENS DE FÁ8ÊICA. TURBO

(SIM) POTÊNCh N60 CV) CILINDBOS (04) COI,IgUSTÍVEL (DIESEL) CÂFACIDADE

CO}íBUSTíVEL (70 L) DIBEÇÀO (ELÊTRDA) VOLANTE ÁJUSTÁVEL (ALTUBA E

PÊOFUNOIDADE) {SIM) CÂMBD {CAIXA) (MECÂNICÁ/06 [4ARCHAS + RE)

TRACÀO TRASEIRÂ E CONTBO'.E (SII,,!) FÀÊIOSA DISCOTBASE]RC E

DIANTEIRO + ÀSSISTENTE DE FBENAGETí (SIM) PNEUS/RODÀS (R]6/AÇ0) AIR

8AG DUPLO (SIM) COR (8RÂNCA) FARÓ§ DE NEELINÂ (SIM) AR

coNDrctoNÂDo DTGTTAL+SAíDAS NA CABTNE MOTORTSTA (StM) VTDBCS

DIÀi.JTEIROS ELÉIRICOS (SIMi ESPELHOS NETROVISORES ELÉIRICOS +

AQUECTMENÍO {SIM} ÍÊAVÂS/FECI-IAMENTO PORTAS ELÉIRICOS íSIM) PORTA

Dt ÀcL sso LÂtrRAL DtREtrÁ (st|!0 PolrÀ TRASE|EA E|PARItDA C0M

ÂEERTURA TOTAL (SIM) DISTÂNCIÂ ENTRE EIXOS (3 66Ô MM) ALTUfIA TETO

SE[,! ÂR (2 660 I.IM) LARGURÀSEM ffEIROVISOR (2 O2O MM) CO[4PRIMENÍO

(5.930 MM) PESO BBUÍO TÔTÂL (41O0 KG} IIÊM ÂDÂPÍÁVEL POR EMPRESA

ESPECIÁLIZADA E aUTOBIZÂOÂ: ELÍVÂCúR ÁDÂPIADO {Sll,4) Acessibilidade do

tpo ÊôlÍonâ móvelcôm funcionâ.nefio automático paÍa embarcar e

dêsemba.cár Pessoas com Deliciência FÍsicâ, sentado, diÍetamenre da pohrona

do veÍcllo. manlendo a capacidâdede passaqeiros. Besistência, casoa ncrma

seja sjleí{e, para no minimo, 150k9. Sistema eléirlco e,uncionaÍnenlo

ârtoínático. TÍavarÍEnlo da cêdeÍa e cinto de seguÍânçâ. Vide INMETRO

Po(aíiâ 205/17 e alteíações suÉNeojêntes. Câso o elevador náo venha, de

ÍábÍica, Ínontado peh Íabricante, a licitante deveÍá apresentaí aindar Na entÍega

do veículo *EmitiÍART (Ánotâção de Respoôsabilidade íecnica) junlo âo cREÂ"

rêferentê â instâlâção do equipamento, aús â coÍ)clusão dos seÍviÇos

Requisitos na haôil,taçãor *Terrno de compÍomisso ou contÍato especíÍico

emitido entíe o licitante e a empresa instalâdoía. responsávelpela

lrânsíoÍmâÇáo, Íneôciorándo o seíviç$ que §êrá reâlizado nesle edíal, â serem

atendidos no pra?o prêvisto, com mençáo expliciiã a esta licitação {Pregàc

Eletrónlco no 02/2022). sob p€na de inabililaÇâo (Exigível somente no câsoda

licitante náo seÍ a êmpresâ rnstalâdoÍâ): *Ceítificâdo de íegistrc no CREÁ da

pessoâ juídica (êmpíesâ rnstaiadoíâ)i rceíificado de Íegistío no CREA da

pessoâ físicâ (enqenhei.o mecãn,co); rcenificado/Comprovante decôpacrtação

tecnicê (CCÍ); aceítificado de âdequaÇão à legislaÇâo de trânsito (CAT).

BAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

88.616.77610001-81
*VENCEDOR *

Estado:

RS

Cidade:

Caxas rio Sül

MECASUL AUTO IUECANICA SA

VALOB DA PROPOSIA FINAL

Ê§ 259 000,00

RS 261 000,00

Rs 3OO.000,00

MaÍca: À,ie.cedes Eenz
Fâbricanl€: FabÍicânt€oãoinÍoÍmadc
Modelo: MÊrcedes Beoz Van Passagerío 41 6 I 5+l
DescÍição:

Estâdo

SF

Cidâdê EndereÇo:

R PBESIDENTE JUSCELINO KUBITSCI{EK DE OLIVEIRA, ]84

R[,t FSC.t53.58:15 (s4) 3626{CO0

Email;

contabil@mecasirl.com.br

(12)3i{400r3
Emâil:

a§contabÍ@supeíiq.com bí

1 5 332,8EOIOOO'I.05 RODABRASIL REPRESENTÂCOES COI,4ERCIO E SERVICOS LTDA

Ma.câ: Meícêdes€enz
FabÍicantq Fabíicaore nãô iníoímado
Modêlo: SpÍinleí 416 15+l
Descriçáo:

PÍeço (Outros Entes Públicos) 2: Mediânâ dâs PÍopostâs Finâis

i'ê t!an 5o da tN 65 cle 07le rdlp * 2t)41

Óíqáo: PRÊFE|TURÁ IIUt,JICIPAL DE I,,IARATÁ

Objelo: ContrataÇão de empíesâ(s) paía foínecinrênto de dois veíc'rlos pâÍa Secretaria

Muiicipal dê Sâúde, sêndc 01 veicu,o com sête luqôrês e 3l vàn de transgoíte

sanitário

Data: 15tl1l2i211401

Modatrdâde: àeq;o tErío.r,io Í10 0)4;lgl -

BêgrstÍô de Preço

SÊP: NÃO

ldentiíicação: 0CO3l202l

lote/ltem:2/'l
Âta: Liok Ata

RêlatóÍio gerado no dia 23,02n022 15:19:17 lt?. ln .92.7 .15A1
Código Validâçáo: JXkoaT83Rm6Dlocgsdl!ÍrlF4FSHhkolixlYfag%2bYi%2h*%2bzq%2íBt4wP"lhfrG4
hth:/www.bancodêpÍêcos-corn.brlcêrlif cado,{rlênticidade?
token=JxkoaTBRmxsDlOCgsdt17lF4FBHlskCUxJYía9'/"252bYi%252ú4%252bzq'L25ffit4tlPÁntlG4 7112
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DescÍição

CNPJ

DescÍrção

Prê9o (Ouros Entês Príblicns) l: Mêdiânâ das PíoDostâs Finâis
ltE lAd 5'.b N ô5 É Of * rÉú.b tu2t

Óíoão: PREÊETTURÂ MUNCIPAL DE MÁflATÁ

Obiêto: Cooüatação de eÍnpíesa(s) para foÍÉciíieiio de (kús veículos para SecreBí!â

Múnicipâldê Sâúde, sendo 0l vêbub cün setê h4ôÍ.,s e 0l vân Ce tÍaÍrsporle

sanitáÍio.

ot vao de TÍaospoíte sanitáíio - 0l vaN 0€ ÍRÂNSÍ,o8Ít sANrÁRlo, coÍn no Ho.Írologaçâoi

mínimo 1 0 lugares, incluindo o lugôí (b rnoloÍista e I passa<Jeiío em cadei.a de Fonte:
íodas. ê coÍn rÀ" mídíto as demais esp€cificâÉes. zeío km; coÍ b.aico; euantidâdc:
am/Ílodelo í6 mínifiro 202112022. moroí dê no mlniÍho 130 CV, írovido a diesê|. 

Unira(b:
04 cilindros. câíÍúio ínanLral coín no mÍnwlo 06 marchas sincÍúizacas ma;s íé;

teto aho: luzes viqia no telo do veiculo; elevadoÍ pâra cadeiÍanfê (acessiúlidade) t'F:

lotalÍnênte auto.natizado, nslalado na porta traseríâ ou latêrâl coíÍedarF, com

êhvação êletro hrdrárlics: box pâíâ fixaçáo dâ câdêiÍâ de rodas cooÍecciomdo

em tubos de aÇo; c,nto se sêguíânçâ com 3 poaltâs pâra câdeiÍânte; cinio de

segurânça do tigo aMoíninal paía íixâção da cáderÉ de rodas; êpo,o para

cadeiÍante fixado no assoalho do veículot kit dê tíilhos Íixos no pisc paÍa Íixâção

da cadeiÍante semiautoí!áticos; âr condicaonâdo diqitâl onginâl dê íáb{ica

(fíontale tíaseiÍo), direÇão elárica;traÉo 4xZ dislánciâ míniína enúe eiros de

3665 mm; keios a disco nas dianteiras e traseiras com ÊSP adaptâtivo;

assistente âúvo dê tenagem - ÂBAi âssistefiê de panrdâ eó íampâ; boüio

starvstop que peÍmite a padda do veículo sem â châvê íro co.ltâto; âssistentê

dê fadqa; alôííne antiÍu(o coÍn inlerface (íechaÍnento a,os údros ao acronaÍ o
contíokhave); TV e sistefiâ rÍuhimídiâ coín Íádio êntrâdâ USg ê coflêxão

bluerooth. con| integraçâo atÍâvés de Anúoid Auto e Â@le CarPlây; amêôa e

altoÍalântes; airbag pêrâ Ínotorista e acúpanhantÉ"s, volanle coÍn aluste de

ahura e proÍundidâdei vkJíos dEnlaíos êlétr€ros: êspêlhos .eúoüsoíes elélracos

e coín ê+Eciíneato, íecháínento cêntíal das po.tas üa conlrole rernolo; hjzes de

circulaÉo díÍm ê faÍóis de nêblina; tâógíaÍo diáíio: íodas de ligE leve, càmeÍâ

de rê. senso. de estacioaamento; no mínimo chave tipo cânivele dobrável; vidÍos

com Élícula/in§rmhe; todos os bancos com Íevestimento de couro sintético oo

nâtural, volante mufuÍlncional; iogo de tapêtes. lncluiÍ estepe. macaco, chave c,e

íordas, triânqulo e denais equipamentos e âcessóíios exigidos pelo Críigo
Nacional de T.ànsito

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21/10/2021145,4

wwrv.bâníisrJlcom bí

I
UNIDADÉ

RS

VALOB DA PROPOSTA FINAL

Rs 300.000.0003.0s3.261000'r -sr

"VENCEDOR 
*

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPOR'ACAO DE EOUIPAMENTOS E

VEICULOS ADAPTADOS LTDA

MaÍca: MERCEDES EENZ
Fâbícânte: Êâbíicânte nêo informâdo
Modelo SPRIMTEA
Descnção:

Estâdo'

SP

Cidâde:

Sáo Paulo

Éndêaeço

AV MABCUES DE SÁO VICENTE, ] 6]g
Têlêíôírel

0 9) 3ô6',r -4061

Email:

conlroladoriâqeÍalc(nlâbi[?omail com

Quantidade

I Unidade

ObservaÇão

Bs r40.000,00

veículo Capâcidâde peÍa 07 (se!ê) passaqêiros. srstemâ de Íreios abs. aí coodicioôâdo.2 ôiíbâgs (passâgeúo e Ínoiorrsta), cintos

de segurança diânGiros com Íetíáleis de 3 poíttâs, cintos de seguÍanqâ tderais tíôseríos ré tráseiÍos de 3 pontos, pré-tensionadoÍ

. desembâçador do vidro lraseiro, velôcímetro -Â maÍcadoí do nivelde combúslível. píeparâçáo para sistemâ dê sôm co.Ê tiação,le

vântador êétÍico dos vidÍos das po(âs, retíovrsores exleÍnos com controle inteÍno, rodâs dê âÇo âÍo l5'com pnêus 185/60 .15. c

ombustiveltolal Ílex. potênciâ do motoÍ de no mlnarno 108 cv com I válvulâs, 05 (cinco) mârchas á frentê e ol(uma) â íé, diÍeçâo

hidráulicâ, tÍâva elétri€ nas quâtÍo portâs, Píotetor de CaneÍ.

RefâlóÍio gerado m clia 23/02ngn 15il8t17 llPt 177 .92.7 .1Í81
Código Vslidâção: JX|kOSTS3RmlSDrOCgsdM/tF4F8HbkcLirYía9%2bY%2bôí1o2bzq%2fBt4,|.tPzlbtda4
htlp J rww.bâncodeprec.6-com-brr'Cêíiicá{kúulênücidâds?
lol(eo=JXü(08783Rm6DlOcgsdir1F4F8HhkCUrYía9%252bYl%252ú4%252bZq%2528Í4)üPálôdG4 al12

Dâtâ: I5/10/2021 14:01

Modâlidâd€: Prêgão ElerÍónrco (l0 024,,19t

Registío de Píeço

SRP: NÃO

ldentiíicãção: 0003/2021

Lote/ltêm: l/1

Pre.ço [stimado:RS 140.000,00{un) Peícênlual. - Pre.ço Eslimado cãbulado- RS]40.0o0,o0 Médiâ dos Píeços Obtido§: RS I{0-00ô.00

3r Veiculo com capacidade para 07 (sete) passageiros

ffi



T7
DescÍição:

CNPJ

VeÍculo com 7 lugares '01 VE|CULO COM 7 LUGARES, hcluindo o moloÍista,

com no mínimo as seqúnlês descrições â bâixo zeío km; c!Í branco, ano de

fâb"/modelo no míniíÍlo 2021/2022: Ííotor de rb miniíÍro ] 8; coín no mínimo dê

I 05 cv â gasolina; bimrnhrstÍvel (gâsolina ê álcool). M poítas; banco do

moloíistâ com reÍplaqem de âhuía; càmbio automátco de no mÍnaÍno 5

velocidaêsi ar condiconado oÍiginâl de fábíicâ; diíeçâo hidráuftca ou elêtncâ,

frsos ABS coÍn EBD: caÉcidade no tânque dê combustivel de no míniíÍp 50

litíos; minirÍro 02 airbâgs íÍontais, luz Íro poítâ{uvas: sensoí de estaciooaÍnento

lía§eiro; câmera de ré;compu..adoí de boído; contÍoladoí de velockjade de

cruzeiÍo mm coÍnardo§ Íro !.olantêi coílroladoí dê limile de velocidade coan

cc[l'randos m volantê; vüros ê travas êleúicas oíiginais de fáb.ica nâs 04 portâs;

vidros com películô/insulfilme; rodas de atumÍnio âro 16 (lqa leve). sistêma

multimÍdia lela LCD com rádio AM/FM coín entíâda IJSB ê eonexão bluetooth

para celular. com integração âtrâvés de Ândroid aúo e Apple CarPlay anteôâ

exlêÍnâ ê quâtro âlto'fâlántês; íêtrovi§oíês ertêÍnos com cômandô elétÍico;

bêírâs de píoteção nas poÍtas: faíors de neblana; assislente de paÍtida em âclve;

conrole eletrónict dê êstâbilidâdê ê taâcãoi bancos diântêrro ê tíaseúo com

âpoio pâíâ â cabeçâ; todos o§ ba.cos com ÍevestiÍÉoto d€ cotlío sintético ou

natuÍal, limpadore desêmbâçadoí do vidÍo traseiÍo, alaíme anlrflrto:tíava

êlétaca das poÍtas com âcionanrento nâ chave, fechârnênto dos vadros coÍÍt â

acionamento na châve (rnte.íêce); no mínimo chave tipo cânvete dobíável; pgo

de tapetes e inclúiÍ estêpe, írúrcaco, châve de Íodas, tÍÉngulo e demais

equipammtos e acêssorios êx'qidos pelo Codrqo Nâcional dê ÍÍânsito.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ara: Ixtk-Ata

Homoloçâção: )1 !1oi2421 14 54

Fonte: .?víw.banrrsul.ccm.bí

Quantidâde: 1

Unidade: UNIDADE

tFr RS

VALOR DA PBOPOSTA FINAL

RS r40.000.009'r.688.2341000r -29
r VENCEDOR }

SINOSCAR SÀ

trc tan 50 ú tN 65 É ai * t-úú & 2021

Endereço:

AV PEDI]O ADAI,,IS FILHO,3TEO

Marca: CrIEVÂOLET
FabÍrcante: FabÍicáâte nào iníoímado
Modelo: SPIN 07 LUCARÊS

DescÍição:

Estadoi cidade:
RS Novo Hamburgo

- 
Quanlidade

Vt unidaae

Oescração

Prêço (Compíâs Governâmentais) li Mediana dâs Píoposlâs Finais

AulorÍxivel sedôn. moloÍizaÇão ínlnaína 'l 3. Flex,l00 ôv etâôo1,99 Gasolinâ. Trânsmissão rrecànicâ, direçào nid.áulicã. Faêios ABS

com E80. capacidade 5 pâssageríos .4 poÍtas. C,oí bíancâ. VrdÍos elélíicos. nâs Fortas drânteiÍas Ííava elétnaâ cofi acDnamento

Íemoto Sistema aÍ conalicionâdc. Alarme

Observâção

R§ 83.995.00

Órqão: 60VERN0 DO ESTADO DO PÁRANA Data: 26/1Ot2021 14OO

prefe u.a municipâlde quitandinha Modalidade: pÍegáo EleÍônico
Objelo: Âqurs,çào de verLulos SRp NÁO

Oescnçâo: Aulomóvel - VEICULO DE PÂSSEIO TIPO SEDAN 4 POÂÍAS. CoI,l AS SÉGUII.JTES hêntiíicação: Nôpregào.53202i / UASG 45481l
CARACTERISTICAS MINIMAS: MOTOR 1.3 EM DIANTE. POTENCIA I0l CV. COR

BBANCA CAMBIO MÂNUÁL D€ 5 MARCHAS, ÊODÂS ÂRO ] 5, AR CONDICIONADO,

o|REÇÃO HDBÁUL|CA, VTDROS E ÍRAVÀS ÉLÍR|CAS NAS 4 PORTAS.

DESEMSAÇADO8 oo VIDÂO TÊASÉIRO. FARÓIS DE NEBLINA AIRBÂG DUPLO

(MOTOAISTA E PÀqSÂGEIRO) FREOS Â8S, PORTA MALAS COM CAPÂCIDÀDE

DE 4a0 LITROS. EM CONFOBMTDADECOM O CONTRÀN (CONSELHO NÂC|ONÂL

DE TnANsrro) pRocoNvE (pRocRÁMA DE CoNTRoLE DE poLuçÁo Do ÂR

PARÂ VETCULOS AUTOMOTORES) E CONAMA (CONSELHO NACTONÂL DE ME|O

AMBIEN ÍO E oEMAIS EQUIPÂMEN Íos DE t.E| ANo DE FABRICAÇÂO ÂTUAL oU
ULÍIMAVERSÃo

Lote/ltem: /'3

Âta: I ink Arã

Fôntê: wwv/compÍâsgovernamentârs gov

bÍ

QuânaidaÍle: l

Unidade: unadade

UF: PR

Rdantio gê.âdo m dlâ 23/02/20?2. 1511a.17 ltP. lTt .92_7 .1§l
Código Vali&çáo: JXl(o8783Rm§DlOCgsdi/fl1F4F8HbkcUx.lYíag%2bYi%2m4%?bzq%2tu4ÀtPzttádc/.
httpJ^r,*w.bâírcodêpÍ€co§.coín.bí/C6íliÍcâdoAure icidad€?
tokên=JxlkoSTS3RmrSDlOCgsdMIlF4FBHbkcurJYÍe97o252b.íi%252w%252baq%25mt4ttálÉd]c4 9t12

Item 4: Automóvel Sedan

PÍeço tsiimado: HS 82 q92.50 (un) PeÍcentuâl: PíeÇo tstimôdo Calculado: HS 82 992,!,0 Média dos PÍeços Obtidos: ÂS 82992,50



CNPJ
18

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

MA\ICAB,DISTRIBU IDOBA DE VEICÜLOS LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Ê§ 63 9S0,00

Emâil:

íeqistío@thf €êcontâbil.com.bÍ

Rs 84.000,00

E,rdeÍeço:

av [ral.ÉtoatÂNo FEtxoIo. 350] (41) 3302-1745/ (4r) 32r3.1 5r5
Email:

nella@floíerúa.com.br

Preço (CompÍas Goveínamentais) 2: Mediâna dâs Propostas Finâis

trê tÀÍ 5? da tN 55 de 0 / de Julho de 2Aai

79.420.873/0001-03
*VENCEDOR T

Fabricânte: STELLANTIS
Modelo: CROI.ICS DRIVÊ 1.3

Descriçâo: VEICULO DE PASSEIO TIPO SEDÂN ANO 2021/2022 MO foR 1.s.0(M PoTiNClA l09Cv. COB BRANCA, CAMBIO LlAllUÁL DE 51..4ÂRCFAS, B0DAS

ARG 15, AB CONDICICNAOO, DIREÇÃC ELÍRICÂ. VISROS É TRAVAS ELÉTRICAS NAS.1 PONTAS, DESEMBAÇADOR DO VIDRC TRASEIIIO FI,TOIS DE NEBLIIIÀ

, AIAEAG DI]PLO {MOTOBISIÀ E PÂSSAGEIRO) FPEIOS ABS, BAGAGEIRO 525 LITROS, EM CONFOR}íIDADE COIJI O CONTÂAN (CONSEL|IC NACIOI.]AL DE TRA

NSrlO) PROCONVE (PAOGRAT,IA DE CONÍBOLE DÉ pOLUÇÃO DO AR PAEA VETCULOSÂUÍOMOTORES) É CONÁMA (CONSÊ!.HO NACTONAL OE rvrErC ÁilsiEu
-) t- DI-MArS tQUrnÁr.4r\ltO: Dt- I t-t ÁNO Dt I Â3ArCÂÇ,1O ATUAr Orr Ur 

_rMA 
VFBSÃC

Estado: cidade: Endeíeço

SC V,afrc ti SENEMERITO ANSELI4O REYNAUD. 157 {41) 3642.225a

77,968,980/OOCl -45 FLORENCÀ VEICULOS S A

Fâbricânle: SÍELLANTIS
ModÊlo: CBOUOS'!.31
DescTição: \,EICU[O DE PÁ.SSEIO TIPO SEDAN 4 PORTAS COM ÂS SEGUIN'ES CARACTEBISTICAS MINIMAS, MOTOR ].3 EM DIÀNTE, POTENCIA 1O] CV, CGR

8TiÁNCÁ CAMSIO MANUÂL DE 5 MÂBCHA§ RODAS ARO ] 5. AR CONDICIOIIÁOO, DIBEÇÁO HIDRÁULrcA, VIDROS E TBAVAS ELETRICAS NAS 4 PÚRTAS, DESE

MBÁÇADÔ8 DO VIDBO fBÁSE|RO, FÁRÓ|S DE NÉBL|NA, ÁTRBAG DUPLO (rroÍoÊlsrA E PASSÁGEt8O) FREOS A8g POETÂ MA!aS COt{ CÂPÂCIDAOE DE 48O
rrBos, rM coNFoRr.,lrDÀDE corí o coNTnaN (coNsELHo NACIoNAL DE TBANSTTO) PBoCOT.IVE (PRoGRAMA DE CONTBoLE DE POLUTÇÂC DO ÁÊ PAEA V
EICULOSÂUTOMÔTORÊS) E CONAMA (COiISEI}IO IJACIONÂL DE MÊIÔ AMBIÊNÍB E DÉMAIS EQUIPAMENfOS OE LEI. ANO DE FABBICAÇÃO ATUÁL OU ULTI
IJÀ VERSÀO

E§tâdo: Cidâde:
PR Curatiba

órqáo:

objeto:

Descíiçáo:

CatMat:

PBEFEIIURA ,IíUiIICIPÂL OE NOVA ESPERANçA DO SUL

Aquisição de dois veículos novos, Íiodelo sedan, zero km, sendo, unr pará á

Secrêtâna de Sâúdêdo municípb de Nova Esperança do SuL a ser adquÍi& com

ÍecuÍsos oíundos da Portaíaa SES/RS no 3lq/202] Emendâ ParlarÍIentâr no

253/2021 e ccntrapartida do Município, e outro paÍa otíanspone dos alunos da

Íede municipalcle ênsinô de Nova Espe.âfiÇa do Sul, RS.

AUTOMóVEI .VEíCULOTIPO SÊDAN. ZERO QUILOMETBO, ANO NO I.ííNIMO 2021

E MODELO DE FABÀICAÇÃÔ NÔ MÍI.IIMO 202]. COR BRANCO, QUATRO PORTAS

E CAPACIDADE PABA 5 PESSOAS. INCLUINDO O MOTORISÍÂ, I{OTOH

EICOMBUST{VEL FLEX (ETÂNOT./GASOLINA), CCM POTÊNCIA MíNIN{A DE ]DO

CV, CÀMBIO CoM IRAI.]SMISSÂ0 VFCAIJICA, DE No VINIMo 5 MARCHAS A

FPENÍE E UMA Â RÉ. ÂIR BÁGS. FREIOS ABS, PIIEU Rl5, ÀR COI^,JDICIOIJÀDO

OBIGINAL DE FÁBRICÁ {QUÊNÍÉ/FFIÔ), DIREQÃO HIDRÁULICÀ OU E'.ÉTBlcÁ,

\4DROS ELÉTRICÔS DIÁNIÊIROS É TBASEIROS, CO!',I REGULAGEM NOS

BANCOS DIÂNTEIRÔS, INCLUINDO O ÂSSENÍO DO I{OTORISTA PARATHOQUE

NA COB DO VEiCULO, PROÍETOR DE MOTOR Ê CÁRTER, CINTOS DÉ

SEGURÂNÇA DIANTEIROS E ÍffASEIROS COM 3 PONTOS- IRAVÂS ELÉTRICÂS

COM CONTROLE REMOTO, DESEMBAçÀDOR DO VIDHO ÍRÀSEIRO. SISÍEI,,IA DE

soM MP3lrrsB/AUX, ÊQU|PÂDO COM rODOS 0S ACTSSÓBOS Dt STCURANÇA

EXIGIOO PETA LEGISLÂÇÃO DE TRÁNSIIO VIGENTE, GÁBANTIA MÍNIMA OE 01

ANO SEI'J, LIMITE OE OUILOMETBAGEM, VOLUi.4E DO PORTA },{ÂLAS OE NO

MÍNIMo 4OO LIÍRoS, CAPACIDADE Do IÂNQUÉ DE COMEUSTÍVEL MÍNIMA DE

45 LITROS E SISTEMÁ DE ALARME AMTI+UÊTO E TODOS ÔS ÊQUIPÂMENTOS

OERIGATÓRNS POR LEI

I 50682 - AUTOI"|ÓVEL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Datâi

Modalidade:

sÂP:

ldentificaçãô:

Lotê/ltem:

Ata:

Ad,udicação:

Homologação:

FoDte:

Quaniidade:

Unidôde:

ufi

14,'09/2021 08 30

Prêgão Ehtrô.ico

NÃO

N'Pregão 162021 / UASC:987381

l1

Link Atâ

14/O9t2O21113t

24/09/2021 09:43

wrrw.cornpíasgovernamentais. gsv

.br

2

Unadade

RS

RS 8r.9S0,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 80.000,00

CNPJ

91.525.790/0001-84 FELTCE AUTO|IOVETS LTDA
* VENCEDOB *

ffi
RelâtóÍio geÍado no dia 2302120?2 15lA:17 llP: 1n .92.7 .1.5a)
Código ValidaÉo: JXlk08783Rm)6DlOcgsdi/Í/1F4F8HhkclinYag%2bYi%2b64y.2bzqoÂ2lgÁtl%lüc4
htlpl,\$r/v.bancodêprêc.s.coín-br/Certif cado,Àúenticidâde?
loken=Jxlk08783Rm)6DlOcgsdtvfíl F4F8HlskcuxJYfa9yo252bY%252b*%252bzqoh257B 4t\tPzlüc4 10 t12
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Modelo: CnOtrCS 1.3 FLEX4P 2022
oescriçáo: vEÍCULo TrPo SEDAN, zERo QUTL0METRo.ÁNc No MíNl lo 202r EMoDELo DE FABBTCAçÃ0 No MíNrMo 202r. CoR BRANCo, OUÂTBo PoRTÁ

S É CÂPACIDÂDã PARÂ 5 PESSOAS. INCLUINDO O MÔTOBISTÂ, MOTOE BICO!!.IBUSIÍVEL FLEX (EIANOUGASOLINA), CÔM POT.NCIA MíNIMA DE ] OO CV, CÁ

MBIO CCM iRANSI'1ISSÀC I",1ECÂt'i'CÂ, DE IIC MÍNIMO 5 MARCHÂS Â FBENÍÊ E UMÂ Â RÉ, AIR 8A65, F8'IOS ABS, PNÊU R i5, AR CONDICIONACÔ ORIGINAL
oE FAERTCA (QUENTEIFPTO) OrqEoÃO HIDBÁUL|CA OU ELíR|CA, VTDBOS ELÉTRtCôS DTANTEIROS E TRASETBOS. COrrr REGIILÂGEM r.lCS BANCOS DlArlTEr
ROS, [,ICLUINDO OÂSSÊ|.JÍO DO MÔTOR|SÍÀ PÂRA-CiiOOUE NACOB D0 VEíCUIo, PRO]ETOR DE i,rOIOR E CÁ8]EB, CTNIOS DE SEG{j8ÂNÇA D|ANTETaOS
Ê ! RASÉtROS COM 3 POI,|iOS, TRAVAS ELÉrRICAS COM CON I ROt Ê qÊMOl O DESÉt4AAÇÀDOÂ DO VtDaO t SASitÍio, StS'rEtviÂ DE SOM tví'3lUSti/AUX, FQU

IgÁDOCOI.IIODC,SOSACTSSÓPIOSDtSTüURÀNÇAEYIGIDOOI.LAIIGISLAÇÃODI IRÁNSIIO\'IGINTt,6AAÀNIIAMIfuI[1ÀDTOl ÁIIO SI M IIIIIII JI QJ
ILOI.,íETRÂGEM, VOLUME DO POâTN.TVALAS DE NÔ MINIMO 4OO LITROS, CAPACIDÂOE DO TANOUE DE COMBUSÍJVEL !1í!']IMA DE 45 LITBOS ESISTEIIA DE

ALARME ÁNTI.FUBTC E TODOSOS 
'QUIPAMENTOS 

CBBIGÁJÓRIOS POÊ LEI

fstado: Cidade:

FS SanlÉqo

Endereço:

E EEI.iTC GONCALVES, ]713
Nome de Contato
JOÂO PÁULO \55) 3251-2222

Emarl:
joaopaubfdgÍupof elice.cora.br

CNPJ RÀZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.882.988/OOOI 84 FORNECE VEICULOS LTDA Rs 8r.990,00

Llarca. \,Ot KS1YÂGFl'r

FabÍicante: VOTKS /AGEN

Modêlo: VOYAêE

Descr|ção: VEíCULO TIPO SEDÂN. ZERO QUILOMEIR0, ANo No MÍNIi,to 2021 E MoDELo DE FÂ8RIcÂcÂo No MíI.IIMo 202T, coR ERANco, QUÁTRo PoRTA
S E CAPACIDADE PABA 5 PÊSSOAS, INCLUINDO O MOTORISTÀ MOTOR BICOMEUST|VÉL FLÊX (ETANOUGASOLINA), CONI POTÊNCIÂ MÍNI},4Â DÊ iOO CV, CÀ
MEIO COM TNÂNSMISSÀO MECÂI.]ICA OE NO MíNIMO 5 MANCHASÂ FBENTE É UMA A RÉ. AIR 8AG' FBEIoSABg PNEU R]í AR'coNo|cIoNADo 0RIGINÂL
DE FÁ8RCA (QUENTE/FRIO), DIREÇÀO HIDRÁUUCAoU ELÉTRICÀvIDRos ELÊTRrcos DI,AN'EIRoS E ÍRAsEIRos, coM REGULAGEM NossANcos DIÂNTEI
ROS,II'ICIUINDO O ASSEI]TO DO MOTOBTSTA PÂRÂ{HOQUE I.IA COR OOVÊíCULO, PBôTÉIOA DE UO'TOR E CÁ8IÉ8, CINTOS DE SEGUAÀNOA DIANIEIROS
E rBASEIROSCOM 3 PON'OS, iRAVAS ELÊTRrcAS COM CONTBOLESEMOIO, OESEMBAQAOOR OO VIDBO TBASEISO, SISTEMA OE SOM MP3/USB/AUX, EQU

|PÂDO COM TODOS OS ACÊSSÓROS DE SEGURÂNÇA EX|GTDO PELÁ LEGTST ÇÂO DE TÊÂN§TO VIGEMTE, GARANTTA MiNtMA DÊ Or ANO SErvr LTMTTE OE QU
ILOMEÍRAGEM, VOLUME DO PORIA.TIALASDE NO T!íNIIJO 4OO LITÊ09 CAPACIDADE DOTANQUÉ DE COMBUSTÍVEL MÍI.IIMA DE 45 LITBOS E SISiÊMADÊ
AIÀBIV1Ê ÂNTIfUBTO E TODOS OS EOUIPÀI.{ENTOS OSRIGÁTÓBIOS POR TEI

(6r) 3201,8955

Emâil:

contatof ornêcú@ma;l.c!Ín

Teleíonê:
(62) S36r 5260

Emaill

inôvacaoescriioío01 @9ma;l côm

36.3 t- 4.273/OOO1-43 TNOVACAO DISTRIBU|CAO E COMERCTO LTDA Fs 90.000,00

Mârca:l'llS§aN
tâbacante:uls§qN
Modelo: vFPSA
DêscÍrçiovl-iLuluIIEDsl-oaN./lBooulroMflRoa:.r3Nol,liNlvú102ILv0DLLoDLIaERlcAÇÀD\ouhJruÔ207l.uc3BnÁN(o.auA'dcPoBlA
s E CÂPACtDÂDE PARA 5 PESSOÁS, TNCLUTNDO O MOTOBISTA. r.lOTOR BT'OLTBUSTÍVE! FLEX (E1ANOUGASCLTNA), COM POTaNCIA iliNtM^ DE r00 r V. (A
MDIO CCM ÍRANSIúISSÀC I.1ÉCANICA, OE NO MIIJIIV{O E I.,IARCHAS A FBENTÊ E UIJÁ Á ÊÉ AIB BAGS FRÉIÚS ÀAS PN€U R] 5, AR'COI.,IDICIOI'IÀDO OBIôII.'IÂL
DE FÁBRICA (QUENIE/FiIo), DIfiEÇÃo HIoRÀUiIcAoU ELÉTRICA.VIDBcS ELÉIBcos i-IIANTEIRoS E-TRAS€IffoS, CoI,4 REGUIÂGEM NoS BANCOS D,A,.iTÊI

BO9II.ICLUINDO O ÀSSENÍO OO MOiORISÍÀ PANÁ{HOQUE NA COÊ DO VEíCULO, PROTETOR DE ITIOTOB E CÀBTER, CINTOS DE SEGURÁ\çÁ DIANTEIAOS

ETRASE,BOSCOM 3 PON]-CS. INAVAS EL'TBICASCOM CONTROLE REI'1CTO, DESEMBAçADOB DO VIDRO TRASÊIii0, SISTEMA DE SOM I'1P3IUSB/AUX. EQU

IPADC CCrü T0DOS 0SÁCESSÓRrOS DESEGURANÇA [XrGrDO PELA LEGTSLA(íO DETBANSTÍO VTGENTE, GARÁNÍIA MlNrrlrÁ DE 0r ÁNO S:r/ LTMTTE D€ QU

ILOMETRAGEM, VOLUIJE DO PORTÂ,MAI}S OE IIO i4iNIMO 4ÜO LIIHO' CÁP CIDêDE DO IANQUã DE 
'OI.4BUSTíVEL 

I.4iI{IL1Â DE 45 LITBOS E SISTÉI,.4A OÉ

AIÁBIíI AI'J ÍI+U8TC E IODOS ÔS ÉOt]IPAMÊN TOS CEBIGATÓRIOS t'OR LEI

11t 12

Êstado: Cidade: EndeÍeço:

DF BrasíÉ Q SRTVSoUADRA 701 CôNJUNT0. D

Estâdo: Cidâdê: EndeÍeçol

DF Bras.lra ST SR l'JS oUADFA 7C 1, I I tl

§Ü&? naatóíio seÍú Íto itia 23n,,2o215:18:17 (lP: 1n.92.7.158)
ffi58 COoig" Vãioaçáo. JxlkO878:)RmxSOlOCgsdMT l F4F8H bkCLixJYía g%2bYio/.2§4%2bzqo/.mt4Àr?alrln}4

§ffiS rrttplfuww.uancodêprecos.com.bÍ/CertficêdoAnênlicidâde?

dE'*ãE roken=JXlk08783Rm)(SDlOCgsdltí1F4FBHbrcLiÍlYfag./o252bYiõ/o252h$%252bzqyo252lBt4ttlPaibndc4



É LAUDO DA corAÇÃo

AfENÇÃo - o Banco de Preços e uma soluçào tecnoloqica que atende aos paràmetrcs de pesquisa dispastos efl," Leis viqentes, JnstruÇões NoÍmetivas.

Acórdãoí ReEiamentog Decrctos e Poítaias. ktldo assim, por reuoir dive$as fontes go'/ernafientai§, complemeatares e sites de dooinia ampla o

§stena não é considerado urna fonte e sim, unt meio pata que as pesquisas sejant realizadas de foma segun, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média AÍitrnética dos preços obtidos:

E oescRttrvo oE FóRMULAS ulLIzADAS

Mediana das Propostas Finais

\- - Capta os preços finais da licitaçãc e seleciona o preço do meio (no caso de númêro impar de propostas) ou a média dos preços do meio

Mediana das Propostas lniciais

-Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preÇo do meio(no caso de número impar de pÍopostas) ou a nrédia dos preços do meio

Item 3 - veículo com capacidade paÍa 07 (sete) passageiros

-'l preço de AquisiÇões e contÍataçôes similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/l0/2021, calculado pela

fórmula lúediana das Propostas ,-rnais.

RelatóÍio geÍado Í1o dia 23/02022 15118.17 llPi 177 .92.7 .1:a)
C/ódigo Validâção: JXmaT$RmSDlOcasdl?lF4FSHhkclixlYÍâS%2bV%2bôty.2bzq%2Bt4tr'àúG4
httpr/w,,rÍw.bancodepÍecos.coín-br/Ceíif cadoqdenticidadezffi§ 12t12

20

Item I - veículo tipo caminhonete/pick up

- I preÇo do portal Compras GcveÍnamentais praticados pela AdministÍaÇão Pública de licitaÇôes hcmologadas/adjudicâdas no dia

15112/2A21 , Çaleulado pela íóímula f,4ediana das Píopostas Finais
- I píeço do portêl Comp.as Governamentais praticados pela AdminisÍação Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicadas no dia

C5/11/2021, calcúlado pela íórmula llediana das PÍopostas lniciais.
- I preço de AquisiÇões e ccntrataÇões similêres de outros entes públicos homologadas/êdjudicadas no ciiâ 09/1 I /2021, calculado pela

fórmulâ Mediana das Propostas Frnais.

Ítem 2 - Veícuio VAN 0km com acessibilidade

- I preço do portal Compras Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homologadasladjudicadas no dia
1311212021, calcnlado pelâ íórmula t",lediana das Propostas Finais.
- 2 preÇos de Aquisições e contratâÇões similârês de outros entes públicos homologadas/êdjudicêdas estre os diâs 15119/2021 e 1BiA1í2A22,
calculados pelâ Íórmula Medianâ das Propostas Finêis.

Item4-AutomóvelSedan

- 2 pÍeços do poítal Compras Governamenlais praticados pela AdminiskaÇão Pública de licitaçoes homologadas/ad.ludicadas entre os dias

14/09/2021 e26/10i2021, calcutados pela fórmula N,lediâna das Proposias Finais.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

nezÃo socrAL: MARAJo BELLA vtA AUToMóvEts LTDA

ENDEREÇO: Av. TIRADENTES 2700 - LONDRINA-PR

CNPJ: 86.986.296/000í {7
TELEFONE (43) 3377-7256 /// (43) 99109-1154

EMAIL marco.salvador@marajo.com.br

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

Email: compras@nsb.pr.gov.br

"corAÇÃo DE PREçO"

01

VeÍculo tipo camionete/P|CK UP, cor branca, cabine
simples capacidade de 02

passageiros, motor no mínimo 1.4 com no mÍnimo 85
CV., bicombustível, capacidade

de carga mínima 700 kg, compartimento de carga no
mínimo 924 litros ( carga

mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR BAG e
freio ABS, ar condicionado,

quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros
eletricos e travas elétricas em todas

as portas por controlê remoto, película em todos os
vidros,. Contendo todos os

Equipamentos de Segurança previstos no Código
Brasileiro de Trânsito e nas

Resoluções do CONTRAN. O primeiro emplacamento
deverá ser feilo no nome do

municÍpio, onde os custos serão por conta da empresa
vencedora que deverá entregar o veículo também

adesivado.

VeÍculo tipo VAN zero km, ano/modelo no mínimo
2021, na cor branca, com acessibilidade de 0't
cadeirante; capacidade de no mínimo 10 pessoas
mais 01 acessibilidade para cadeirante mais
motorista, movido a diesel, tração 4x2 traseira ou
dianteira, motor potência de no mínimo í30 cv,
dirêção hidráulica ou elétrica, porta lateral com
corrediça e porta traseira dupla com porta malas,

RS 268.890,00

IIil -INome do produto Valor total
R$ 96.880,00



,,

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

02

vidros e travas elétricas, retrovisor elékico,
desembaçador e limpador de vidros, faróis de
neblina, ar condicionado frio e ar quente parâ
motorisla e para salão dos passageiros, banco do
motorista com regulagem de altura, airbag duplo,
equipado com rádio am/fm com cd mp3, com
entrada usb, bluetooth e alto falantes, distância
entre eixos de no mínimo 3.665mm, câmbio
manual, equipada com dispositivo de poltrona
móvel - DPM, conforme resolução do CONTRAN
316/09.

Veículo Capacidade para 07 (sete) passageiros,
sistema de freios abs. ar condicionado,

2 airbags (passageiro e motorista), cintos de segurança
dianteiros com retráteis de 3 pontas, cintos de

segurança laterais traseiros ré tráseiros de 3 pontos,
pré-tênsionador, desembaçador do vidro traseiro,
velocímetro e marcador do nível de combustível,

preparação para sistema de som com Íiação,
levantador elétrico dos vidros das portas, retrovisores
externos com controle intemo, rodas de aço aro 15"

com pneus 185/60 115, combustível total flex. potência
do motor de no mínimo 108 cv com 8 válvulas, 05
(êinco) marchas a frênte e 01(uma) a ré, dirêção

hidráulica, trava elétrica nas quatro portas, Protetor de
Carter.

NÃO DISPONIVEL

04

Automóvel sedan, motorização mínima '1.3, Flex , t00
cv etanol,99 Gasolina. Transmissão mecânica, direção

hidráulica. Freios ABS com EBD, capacidade 5
passageiros ,4 portas. Cor branca. Vidros elétricos, nas

portas dianteiras. Trava elétrica com acionamento
remoto. Sistema ar condicionado. Alarme

RS 94.570,00

*#** rdor,lg,ft§lgopl-m

'^^Y,imt'.31Í5lclooE
Avenidâ HEienópolb. 1636

I Jd. HrgierÉpoiis , CEp B8O1S{íOl- L ó ru o nr-lrÀ-_--;à-:
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Londrina, 21 de Fevereiro de 2022,
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

RrzÁosocrAL /o*.enve Vaftuns slA
ENDEREÇO ,Ávíiin*linii. t4lt< - /.o,uoRtu+

CNPJ 62' q?3 r -81
TELEFONE 3 3 )B-28,28
enatu R € at4t 0. S Í ttrt @poa pevE 

- (A4, 8E

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.08010001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: compras@nsb. pr.gov.br

"corlçÃo DE PREÇo"

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, 3 43. 3265.8100, X - 86.250-000 Nova
SantaBárbara,Paraná-g-E-mail-licitacao@nsb.pr.sov.br-www.nsb.pr.gov.br

01

Veículo tipo camioneteiPlCK UP, cor branca,
cabine simples capacidade de 02

passageiros, motor no mínimo í -4 com no mínimo
85 CV., bicombustível, capacidade

de carga mínima 700 kg, compartimento de carga
no mínimo 924 litros ( carga

mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR
BAG e freio ABS, ar condicionado,

quente/frio, direção hidráulica ou eÍétrica, vidros
elétricos e travas elélricas em todas

as portas por controle remoto, pelÍcula em todos
os vidros,. Contendo todos os

Equipamentos de Segurança previstos no Código
Brasileiro de Trânsito e nas

Resoluçôes do CONTRAN. O primeiro
emplacamento deverá ser feito no nome do

município, onde os custos serão por conta da
empresa vencedora que deverá entregar o veículo

também adesivado.

nvJ
Se ve tpo
(sgusr

($ q+.+"qoo
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NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250{O0 Nova
Santa Bárbara, Paraná - g - E-mail- licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

02

e ículo tipo VAN zero km, ano/modelo n

ínimo 2021 , na cor branca,
cessibilidade de 01 cadeirante; capac
e no mínimo 10 pessoas mais 01

ibilidade para cadeirante mais motorista,
ovido a diesel, tração 4x2 traseira ou
ianteira, motor potência de no mínimo 130

, direção hidráulica ou elétrica, poúa lateral
corrediça e poúa traseira dupla com po

las, vidros e travas elétricas, retrovi
létrico, desembaçador e limpador de vidros,
róis de neblina, ar condicionado frio e a
uente para motorista e para salão d

passageiros, banco do motorista com
regulagem de altura, airbag duplo, equipado

m rádio amlfm com cd mp3, com entrada
sb, bluetooth e alto falantes, distância en
ixos de no mínimo 3.665mm, câmbio manual,
uipada com dispositivo de poltrona móvel

PM, conforme resoluçáo do CONTRAN

03

VeÍculo Capacidade para 07 (sete) passageiros,
sistema de freios abs. ar condicionado,

2 airbags (passageiro e motorista), cintos de
segurança dianteiros com retráteis de 3 pontas,

cintos de segurança latereis traseiros ré tráseiros
de 3 pontos, pr&tensionedor, desembaçador do

vidro tresêiro, velocímetro e marcador do nível de
combustível, preparação para sistema de som
com fiaçáo, levantador elétrico dos vidros das

portas, retrovisores e)íemos com controle interno,
rodas de aço aro 15" com pneus 185/60 115,

combustível totalflex. potência do motor de no
mínimo 108 cv com I válvulas, 05 (cinco) marchas

a frente e 01(uma) a ré, direÉo hidráulica, trava
elétrica nes quetro portas, Protetor de Carter.

04

Automóvel sedan, motorização mínima 1.3, Flex
,100 cv etanol,99 Gasolina. TÍansmissão

mecânica, direçáo hidráulicâ. Freios ABS com
EBD, capacidade 5 passageiros ,4 portas. Cor
brance. Mdros elétricos, nas portas dianteiras.

Trava elétricâ com acionamento remoto. Sistema
ar condicionado. Alarme

vr^/
t/KruS

?,$7s0.39q oo

PREFEITURA MUNICIPAL

16/09.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Ts.ozs.gqg/ooot-a?Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

uonpevrvnicuLos s/A

AV. TIRADENTES, 1445
- JD. SHANGRT-ú - CEP 86070-s4sLj -"iôtbnrNã-nn'- --l

o"t"- Zl/o/ld.L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Cêntro, t 43. 3266.8100, x - 86.250-000 Nova
Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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?f,:t Metronorte
í r(rl!tr.,. ?ír Ch.víol.r

Londrina,22 de FEVEREIRO de 2022

PROPOSTA DE VENDA

Aos cuidado§ PRETEITURA MUNICIPAL NOVA SEVTA NÁNSEN.A

Iint alençÀo a vossa solicitação apresentamos propôsta para fomecimento de pmduto de fabricaçâo dc nossa
rcprcsentada corno scuue:

SPIN PREMIER l.8L - R7F (7 lugares)
Ano Fabricaçâo 2022 Ano Modelo 2022
Cor: (Solidal
Preço Público: RS 121.760,00 (Cento e Vintê e Um Mil Setecentos e Sessenta Reais)

Validade da pÍoposta: ValoÍês validos para faturamênto ãté 60 dias a partir da data do oÍçamento ou de acordo com

o estoquê do ÍabÍicante.

Itens do veiculo:
[tanol - 111 CV (79.4 KW 107 HP) @ 5400 Ípm / 17,1 mKgf (168 Nm) @ 3200 rpm
Gasolina - 106 Cv (78 KW 105 HP) @ 5400 rpm / 16,4 mkgf (161 Nm) @ 3200 ípm
Comprimênto Total (mm) 4.416 / targura Total - espelho a espelho (mm) 1,735 / Altura máx
Tanque de combustível 53 (litros)

(mm) 1.687

7 luBares /Arrbag duplo / AlâÍme Antifuno / Alêrta de Pressão dos Pneus / Sistema de freios com AB5, EBD /
Maçanetas exlernas na cor do veiculo / Ar condicionado / Direção Elétrica Progressiva / lndicador de troca de
marchas / Transmissão manual de seis velocidades / Trava elétÍica das portas com acJonamento na chave / Vidro
elétÍico nâs portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura,/fechamento automático pela

chave / Banco da setunda fileira bipartido e rebatível/ Painelde instrumêntos em preto "ret Black"/ Lanterna de
neblina / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("lsofix e Top Tether") / Cintos de segurança traseiros laterais
e central 3 pontos / Luzes indicadoíâs de direção laterais / Sanco da segunda fileira corrediço / Painel de
instrumentos em preto "Jet Black" / Râck de teto / Volante com controle das funções do rádio e telefone / Chevrolet

\, MyLiok, com Tela LCD sensivel ao toque de 7", integÍação com smaÍtphonest através do Android Auto e Apple
CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Áudio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e
configurações do veículo / Controlador de velocidade de cruzeiro / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do
veículo / OnStar - Pacote ExclusÍve f Faróis de neblinâ / Maçanetas internas cromadas / Roda de alumínio aro 16"
com design exclusivo / Volante com revestimento Premium / Computador de bordo / Sensor de estacionamento
traseiro / Eanco da tercêira fileira rebatÍvel / Bancos com revêstimento Premium / Câmera de ré / Grade frontal com
detalhês cromados / Luz de posição em LED / Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade / Acendimento
áutomático dos íarói5 através de sensor crepuscular / Para-choques pintados na coÍ do veÍculo com detalhes
tíasciros cíomados.

A d isposição,

bs.oes.ssz/ooo2-d
Alessandro Souza

CPF:018.916.549-93

Metronorte Comercial de Veículos

cNPJ | 05.035.532 I 0002-69

METRONORTI COMERCIALDE
YEiCULOS LTDÀ.

AV. IUsCÊUNO KUSIÍsCHEK, 27@
cENTRO - CEP E6010'540L "i,liiàiiiN7"';rí-' J

Av. J.K.2.700 - Centro - Londrina - PR



Metronorte
8,.ôlàn<li êm ChêYrolL.l

Londrina,22 de FEVEREIRO dê 2022

PROPOSTA DE VENDA

Aos cuidados PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SRNTE TTÁN.BARA

lim atençào a vossa solicitaçào apresentamos proposta pam fomecimento de produto de fabricação de nossa

representatla como segue:

ONIX PLUS LT i I.0L TURBO - R8F (Versão Sedan)
Âno Fabricaçâo 2022 Ano Modelo 2022 Cor: (Solida)
PÍeço Público: RS 91.590,00 (Noventa e um Mil Seiscentos e Noventa Reais) - VALOR UNITARIo

\-' validade da proposta: valores validos paÍa ÍatuÍamento até 60 dias a partir da data do orçamento ou de acordo com

o estoque do fabrlcante.

Itens do veiculo:
Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 / Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/lSO 1585

Líquida ou SAE bruta) / Gasolina: 9.6 kgfm (95 Nm) @4100 Etanol: 10.6 kgfm (104 Nm) @41001 Gasolina:

16.3 kgfm (160 Nm) @2OOO / Etanol: 16.8 ksfm (165 Nm) @2000
Comprimento Total (mml 4.474 / Largura - carroceria (mm) 1.730 / Largura Total - espelho a espelho (mm)

2.944 I AlluÍa (mm) 1.473 / Distância êntre eixos (mm) 2.600 / Tanque de combustível /t4 (litros)
Porta Malas (litros) 500

06 AiÍbags (duplo frontal, duplo lâteral e duplo de cortina) / Alarme anti-fuÍto / Ar-condicionado / Assistente de
partida em aclive / Aviso sonoro e vlsual do cinto de segurança para todos os passageiros / Banco do motorista com

reBulagem de altura / Banco traseiro bipartido e rebatível/ Chave tipo canivete dobrável / Cinto de segurança do

motorista com ajuste de altura / Cintos de segurança tíaseiros lateíais ê central de 3 pontos / Coluna de direção com

regulagem em altura e profundidade / ComputadoÍ de bordo / Coniunto de alto falantês-  unidades {2 tweeters e 2

dianteiros)/ ContÍolador de limite de velocidade / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Controles do radio

e telefone no volante / Direção Elétrica Progressiva / Espelhos retrovisores exteÍnos elétricos na coÍ do veículo /
Maçanetas externas na cor do veículo / Novo Chevrolet Mylink, com tela LCD sensível ao toque de 8", inlêgração
com smanphones ratravés do Android Auto e Apple CaíPlay, radio AM/FM, função áudio streaminS, bluetooth para

até 2 celulaÍes simultaneamente e entrada USB / Roda de ligaleve aro15" ,/ Sistema de Íixação de cadeiras para

crianças ("lsofixeTopTether")/ Sistema de fÍeios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD")e assistência

de frenagem de urgência ("PBA") / Transmissão manual de seis velocidades / Trava elétricadas portas com

acionamento na chave / Vidro elétÍiconas portas dianteiras e traseiras com acionamênto por "um toque", anti
esmagamento e fechamento / abertura automática pela chave.

A disposição,

á&

27

0002-691
íos.oss.s:21

AlessandÍo Souza

CPF:O18.916.549-93

Metronorte Comercial de Veículos

CNPJ: 05.035.532 / 0002-69

MNTRONORTE COMERCIÀL DE
VEÍCULOS LTDA.

AV. TUSCEt_tfrO (UBITSCHE(, 270O

Av. J.K. 2.700 - Centro - Londrina - PR
L crNt Ro - cEp 86010-540

LONDRINÀ - PR I



Novo Spin Activ okm - SUV Esportivo I ChevÍolet Brasil 28

INTERIOR

Versão de 5 ou T lugares

SEGURÂNçÀ

Controlê de estabilidade e tração

OESIGN

Rodas de alumínio 16"

CAPACIOADE

Porta-malas com capacidade de

710 LitÍos

tt It
A nova cara das suas aventuras
Prccisa de espâço, mâs náo abÍê mão de um caÍo Íuncional ê com êstilo? Enrãq o Spin Acliv 2022 é pra você. Além de

recebeÍ um visual totalmerte Íeíormulado, essê Cíossoveí da ChevÍolel possibilita coofiEurrç{ês inéditas p.ra

acompanhâí o sê{r rilmo.

A PARTIR DE: RÍ 119.590'

1111

23nA202215,03

rÊr 2022 SP|N ACT|V
Et.EVRÍX.EÍ
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https://www.chêvrolêt.com.br/suvs/novo-spin-activ

AF
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BRANCO SUMMIT

Novo Spin Acliv okm - SUV EspoÍtivo I ChevÍolel Bíasil

i.ra&aa

Galeria

Í2 Fotos

Aqui a proteção já vem de fábrica.

https J {ww-chevrolet.com.br/suvs/novo-spin-activ 2t11

2310212022 15t03
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Da pârtida até a hoÍa de estacionar, a tÍanquilidâde dos passageiros do Spín Activ 2022 é motivo de muita atenÉo. Por isso, esse Chevrolêljá vem com conlrole de

estabilidadê êtraÉo,lravas de seguíança nas portas traseiras, airbaq duplo e âlarme ântifurto- Também oÍeÍecê os sislêmas dê íxação ISOFIX êTop Têther (ponto

adicionalpâra fixaÇão de câdeirinha inÍadil). Paía íeÍoçar e completartodo o cuidado com â sua seguaaoça, lambém tem:

. Açêndimêito aúomático dos fâróis poí meio de sênsor cÍêpusculaí

. Sêflsor de chuva com ajuste automálico dê inleflsidadê.

. Luz de posiÉo LÊ0.

Freios ABS e EBD

psmitindo um ínêlhoí coniÍole ao dlriqar E
https:/^,vww.chevrolet.com.br/suvs/novo-spin-activ 3111

d

F

. Luzes indicadoÍas de direção laterais.

. Lanlerna de neblina-

. Cámera de ré.

rI3
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Novo Spin Activ Okm - SUV Espoítivo I Chevrolet BÍasil

I
I

Faróis de n eblin a

o aceleÍadôí sêm qúê o câÍro sê dêsloque.

E
https://ww\ r-chevrolet.com.br/suvs/novo-spin-activ

231O2J2022 15,03

1
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Esses fâíóis oíerecêm um íacho dê luz mâis atterlo, que seÍ!ê parâ o motoíista se locâlizaÍ na estÍada em sltuaçóes dê neblanâ.

'!

t E*-

Assistente de partida em aclive

4111
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Três anos de garantia

Espírito esportivo renovado

231022022 15:03

;

Ghevrolet Spin Activ

httpsi//www.chevrolet.com.brlsuvs/novo-spin-activ 5111
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c

Se você busca por um estilo mais ôvenlurêiro no seú daa a dia, quêtalcomeçar pelo seu carro? Com o Spin Âctiv vocé tera um design esporlivo e sofislicado e

podêíá optâr pêlâ verúo que mais se adapte ao seu estilo, com 5 ou T lugâíês,todos com assistente de parúda em âclive, âlém de contíole dêêstabilidadê etíação

dê séíiê. Com ôs fâróis com luz de posição LED,lanternas horizontais quê êgoÉ invadem à tâmpâ do porta{nalas, ê paÍarhoquês diântêiro etíasêiaos

redesenhados.

Suas jornadas começarão aqui dentro.

o

ProgrameasuapÍóximaviagemcomafâmíliaeosamigos,porquenospinActiyêspaçonãovaiíaltaíparâlevârlodomundo.Nasvers6esdesê7lugaÍesospln

activ 2022 possui porta'mâlas de 710 litros (na versáo de 5lugares) e destâque paía a veÍsôtilidade com bancos que podem ser rebatidos, montados sob.e trilhos
quê se deslizam, movimentando_se paÍa ÍÍente ou pâra trás. Íudo isso paÍa se adaptaí da melhor maneira ôo seu estilo. 

E

https://www.chevrolet.com-br/súvs/novo-spin-activ 6111

I

,

O Spin Acliv lambém apresenta Íodas dê alumínio com âao de 16' com design exclusivo e Íack de teto espoíivo.
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34

Leve mais potência na bagagem.

Quê tal êxperimentar a Íorça do motor 1.8 SPE/4 ECO de 4 cilindÍos ecom 1'l'l cv dê potênciâ? No Spin Aetiv você também apíoveita o dêsempenho do cámbio

automático de 6 velocídadês e a direção êlélíicâ progíessiva com sislema SRS.

r
ELETRICA

ff

**

I

A inovação estará sempre no seu roteiro.

E

a
I

hnps://www.chevrolet.com.br/suvs/novo-spin-activ 7t11

Iü,rt\-4

§:

§-

t

:.
F

. -;l

LI
t

l

l

1



231021202215.03 Novo Spin Activ okm - SUV Esportivo I Chevrolel Bíasil 35

Sab€ o que também vaiêslâr presenlê nas suas viagens? A mais ahâ têcnologia êmbôrcâdâ. Àlém de BluetoothÔ e controlês dê íádio êtelerone inlegrados ao

volantq o Spin Activvem equipado com sensoÍ de estacionamento, cámerâ de íé e cent.al multimídia Chevrolel MÊink-

r
https://www. chêvrolet.com.br/suvínovo-spin€cüv 8/11
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Vida digital também dentro do carrol

EIpIôÉ ô ChrúoLr Mytiíl

lntegração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay

r
https://www.chevrolet.com.br/suvs/novo-spio-activ 9/11

2310212022 15:03 Novo Spin Activ okm - SUV Esportivo lChevrolet Brasil
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Parâ explorâí a cidade, você precisâ estar sempÍe conêctado. Com o Chevrolet MyLink que possul intêgíâção completa com o Android Auto e o Apple CarPlay_, vocé

podeÉ conversar por mensagens, escolher Íolâs e até acessâr âs sr.râs playllsls Íâvoritas. usando âÍrenâs a sua voz. Tudo isso êm úma nova tela louchscíeen dê 7

polegadas e de ôlta preclsão.
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criado pÍa aiudôr você nô taânsito, o applê caíPlâr ln1egra o conlÍo,ê por Yoz da sia giambém íuaciona com â têla e 6s bÔtties dÔ Myunk

Àléíh disso, os apos coínpâtivás rorâm Íêcriado6 larã êYitar di§traÇões.

. O Apptê Ca.PE, e côlirativêl cnel ôinros appr

. Coirtrole trdo BÍayé3ca Sxi basta apenâ.rrt
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38

24 horas por dia,7 dias por semana ao seu
lado
Alecnologia On§aÍ da Chevrolet oferêcê uma série de serviços pârâ você ler

segurânça e praticidade dêntro ou íoÍa do seu veiculo.

Por que Chevrolet?
lr além do coníorto, seguíançâ e tecnologia para oÍerecer possibilidades inédilas. Esse é o

nosso propósito. E mêsmo depois de 100 ênôs de hisiófiô, continuâmos motivados a criôí

soluçó€s inovadoras que estaÍão ao seu lado. te ajudando a sêmpre encontrar um novo

caminho.

Serviços Chevrolet

C6h.aê ô. Sêrnsô. ch.tÍol.r

Star'

SERVrç0S
Estamos com você todo o caminho.

Com um pÍogÍama dê ben€íícios para pmpÍiê1ários, a ChêvÍolêt gâÍántê o comp6misso com a sarisíaçáo alos seus

clieotes para todos os s€us vêiculos.

hnps://wwwchevrolet.com.br/suvs/novo-spin-activ 11111
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Whois

www.chevíobt c'om bÍ a.

Exrbir r€suhâdô cômplelo
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Âhe.ar yisualizaÇão paía modo padrão
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lveÍculo tipo camionete/PICK UP, cor branca, cabine

lsimples capacidade de 02

lpassageiros, motor no minimo 1.4 com no mínimo

185 CV., OicombustÍvel, capacidade
de carga mínima 700 kg, compartimento de cãrga
no mínimo 924 litros ( carga
mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR BAG
.e freio ABS, ar condicionado,
quente/fflo, direÇão hidráulica ou elétrica, vidros
elétricos e travas elétricas em todas
as portas por controle remoto, pelÍcula em todos os
vidros,. Contendo todos os
Equipamentos de SeguranÇa previstos no Código
Bresilêiro de Trânsito e nas
Resoluções do CONTRAN. O primeiro
emplacamento deverá ser feito no nome do
municlpio, onde os custos seráo por conta da
empresa vencedora que deverá entregar o veÍculo
também adesivado.

R$ 106.337,17 RS 87 740,00 R$ 97.038,59R$ 96.880,00

rã'

Nome do p.oduto/sêrviço Média de PÍeços
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VeÍculo tipo VAN zero km, ano/modelo no mínimo
2021, ne cot branca, com acessibilidade de 01

cadeirantei capacidade de no mínimo 10 pessoas
mais 01 acessibilidadê para cadeirante mais
motorista, movido a diesel, lÍaçáo 4x2 traseira ou
dianteira, motor potência de no mÍnimo 130 cv,
direçâo hidráulica ou elétrica, porta lateral com
corrediça e porta traseira dupla com porta malas,
vidros e travas elétrices, retrovisor elétrico,
desembaçador e limpador de vidros, faróis de
neblina, ar condicionado frio e ar quente para
motorista e para salão dos passageiros, banco do
motorista com regulagem de altura, airbag duplo,
equipado com rádio am/Ím com cd mp3, com
entrada usb, bluetooth e alto falantes, distância
entre eixos de no mÍnimo 3,665mm, câmbio manual,
equipada com dispositivo de poltrona móvel - DPM,
conforme resoluçâo do CONTRAN 316/09.

RS 279.666,67 R$ 268 890.00 RS 279.666,67

R$ 130.880,00

apacidade para 07 (sete) passageiros,
istema de freios abs. ar condicionado, 2 airbags

(passageiro e motorista), cintos de segurança
dianteiros com retráteis de 3 pontes, cintos de
segurança laterais traseiros ré tráseiros de 3 pontos,
prê-tensionador, desembeçedor do vidro traseiro,

metro e marcado[ do nivel de combustível,
preparegáo para sistema de som com fiaçáo,
levantador elétrico dos vidros das portas,
retrovisores externos com controle interno, rodas de

aro 15" com pneus 185/60 r'15, combustÍvel total
potência do motor dê no minimo 108 cv com I

válvulas, 05 (cinco) marchas a frente e 01(uma) a
ré, direçáo hidráulica, trava elétrica nas quatro
portas, Protetor de Carter

eículo

R$ 121 .760,00 R$ 119.590,00

!5

R$ 140.000,00
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Automóvel sedan, motorizaçâo mÍnima 1.3, Flex
,100 cv etanol,99 Gasolina. Transmissâo mecânica,
direçáo hidráulica. Freios ABS com EBO,
capacidade 5 passageiros ,4 portas. Cor branca.
Vidros elétricos, nas portas dianteiras. Trava elétrica
com acionamento remoto. Sistema ar condicionado.
Alarmê

R$ 82.992,50 R$ 1r2.585,00 R$ 91.690,00 R$ 94.570,00 R$ 95.459,38

Nova Santa Bárbara, 23 de fevereiro de 2022

Patricia de Souza dos Anjos S uetra
Responsável pela cotação

(

,Ê
a\9



43
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Nova Santa Bárbara, 2310212022.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de veículos, zero km.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para a aquisiçáo de 04 (quatro) veículos, zero km, para
o Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria
Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 603.044,64
(seiscentos e três mil, quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, as despesas serào
custeada com recursos próprio e das fontes 327 e 337.

Atenciosamente,

Elaine tos
Setor de Licitações

DATA: 

-/-l-

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n" 222,Cento, t 43.3266.8100,8 - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gott br - www.nsb.pr.gov.br

Sendo o que se apresenta para o momento.

RECEBIDO:
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA TNTERNA

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitaçáo

ASSU NTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 03212022 que

solicita Dotaçôes Orçamentárias para a aquisição de 04 (quatro) veículos zero km, para a

Secretaria Municipal de Educaçâo, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

44

l\

I/,/-\
Laurita de Souza C,alnpos Almeida

Contadpra

be-u-L-lt
dataNome

Ruâ Watfredo Bitten@urt de Moares no 222, fone 43.3266.8í00 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000í60
E-mail: pmarbt@asbO4gttb! - Nova Santa Bárbara - Paraná

Nova Santa Bárbara, 23 de fevereiro de2022.

Recebido por:



ol,

&Ei
Município de Nova Santa Bárbara - 2

Saldo das contas de despesa

Calculad o e m i 2310212022

aol Uri(Bo/ Prcj€loou r'Jiiddê/ Cal.d6 rb6F6s / Fot6 (h Íerlo ( F P/qDR ORIgAPUOES/ OET ) Vâlúartoi!ádo vddetudi.!ó Uq!Í&írFnt*b

01860 100@.m

0r860

E Ol04 0104/01/01/Orm O€í'i$ knF3r6 Vimul€ô. à Ed.Êáçao B&ic!

EA O1(x 010lO1O1@m Dãnds iÍpffiô \ÍíElú à Ed.EâCo 8â!c5

10@0,@

q@
10@.@

t19,[le,75

0,@

0.@ 119 t99 75

E MATERAL PERMÁI..I

o,@
q@

q00

0@

0@

w
t aaeal )

\@

E O!7
EA @CÍt

E GOI

E @769

EA @7E9

0O,@@lC/20

@,@!2,§ZO

@1/04,3E@/@

o514DAW0m

0514/9E@O,@

hl.dnÍ:rÕ ír Rú Cb smrç.. Ô s.ld. - Pc.rri. z&GM. ó 2(D7

t'\..ürüic. l! Rd ô Strita ô S.b. - P.íEL 2@GM. ô 2CU,

RcdtE d.AlrrÉ.. ô^li\..
lrÉônizâçõaa RÉCrdã p.Í báô alílatldoê d6 oJtB *aÉ
5óíi:eó.. R-d(!. Ê.Í bír rlíl.lr& ô dra &.éi2951

o,o
Í0 É8:0
50@.o

q@

r20 ?s.co

o,@
rlos&m
50.m,6

o,@

r20.32§@

0,o
0,(D

0.@

0,o
0.@

0316

IALPERMANENTE I I
E @C37 101€/12l9ru/@ EmíÉe6 líúVdár líp6lll\ê - tít.írêrri6 co.n Índlóó d6fíÍdá - (lídr

EA @7 tOlA12,B0,@ Eíãld* hdlaúrs lrrÍ.!iti\.s - ú-dràEia coín rndiôô ddiíiô - (lrxr!

CÍlt lo. cL .âlÇ&:
Düí,ocíota M82
C.ri-d66F.â tm, 29{O ,941. ãt. §6

qm

o@

'rd!o(l@

qo
2E565a,@

õlia,s

0,00

265654,@

46.7!4,e6

0316

0,@

0.@

o,o

Eíitdt po.: t úilâ.,s Sq.aa CãrIG Amêiô. nâ \ãsâd 5624 z 231@ttu216@§

E - G.ço & b.rô & €sci<ro / EÀ - GfuF cb Í0.16 (b ocícidc6 í'lsio.6§ rF
ç.'r

(

12S1.@rOm15 MíúdEáoó DÇútaiÍEíro M úidpã & Edx€ção ê Ê$d6

10.00,@ í29,49â,75

1ã.{9,75

0,@

0,q)

12s499,75

129.,t99,75

0,@ 1ã.49q7C129.499.75

ca Screra i6 M ú oítrldô Séidê

001 Fúr& MúiarEld6 S&de

10 301 Ol!01,4r,1 I',4oúôrção do túrlolúúciplldo Sia,ó 300,00

56i1.2Í/,n

28í.583,20

281.543,20

$7.8:,Ã
u r.saq20

241.54120

0@ Fúrô M úiogar dd Salde PA8.§U S

10 S1@50:rrl Ir €o de Alqrlo Aê'€
u5.65a,rD

245.654,q)

u§ô540()

2856540O



PREFEITURA MUNICIPAL
4,6

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2310212022

Prczada Senhora,

Em atençáo às correspondências expedidas pela Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde, num valor máximo
previsto de R$ 603.044,64 (seiscentos e três mil, quarenta e quatro reais e sessenta
e quatro centavos), sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a

existência de previsão orçamentária.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C stina tk dos ntos
Setor de Licitações

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Foner'Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561-080/0001-60
E-mail: Iicitacao,Ansb.Dr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraíá
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NOVA SANTA BARBARA
PARECER JURIDICO

Assunto: Aquisição de veículos para Secretaria de Saúde e Secretaria de

Educação, Esporte e Cultura.

Solicitante: Departamento 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 04 (quatro) veículos, que serão destinados para uso da

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

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

serviço, há a necessidade de previa 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.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser levada a

efeito pela modalidade, PREGÃO, devendo se analisar se tratar ou não de

recursos de convênio onde seu termo faça menção e exija a forma eletrônica, do

tipo menor preço, à luz das disposições constantes da Lei ne 10.520, de 2002, c/c

Lei Federal ns 8.666, de 1993 e Decreto ns L0.024/2O19, conforme dispositivos

abaixo transcritos, vez que os padrões de qualidade são objetivamente definidos

pelo edital, mediante especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se de bem

comum "...cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos:



NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Lei ne 10.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade

de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá

outras providências. "Art. 1e Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá

ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."

Decreto ne 7o.o24/2o79: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Nas licitações para

aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória à modalidade pregão, sendo

preferencial a utilização da sua forma eletrônica. O pregão deve ser utilizado na

forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada

pela autoridade competente.

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-

nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as

seguintes características como sendo as principais da modalidade e que nos faz

crer no acerto e legalidade da escolha realizada pelo Órgâo Consulente, veja: l)

destina-se á aquisição de bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor

estimado da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de

licitação; lll) só admite o tipo de licitação de menor preço; lV) concentra todos os

atos em uma única sessão; V) conjuga propostas e lances durante a sessão; Vl)

possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponenté que ofertou o menor

preço; Vll) é um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor

48
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NOVA SANTA BARBARA
preço gera economia financeira; b) desburocratização do procedimento

licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair

inúmeros licitantes. 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 consideraçôes acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de bem 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 diante das características

solicitadas.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, observada a

ressalva já exposta por se tratar de recurso de convênio, devendo ser consultado

o termo firmado e suas cláusulas, atendendo dessa forma o Decreto ns

LO.O24l2O79: Havendo decisão consolidada do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná: " Utilizacão ooc onal do oresao D resencial em vez do eletrônico quando

não se tratar de aquisicão de bens e servicos através de recursos provenientes

de transferências voluntárias federais ou estaduais, Possibilidade: É possível a

utilização opcional do pregão presencial na aquisição de bens e serviços quando

não houver transferência voluntária da União ou do Estado, cabendo ao

Município regulamentar a Lei t0.52O/02, atendendo as peculiaridades locais, nos

termos do art. 30, I e ll, da Constituição da República, devendo apenas obedecer

as normas gerais impostas pela União, sem a obrigatoriedade, portanto, de seguir

a regulamentação da União disposta no Decreto Federal ne S45O/20O5."

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.
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NOVA SANTA BARBARA
É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 25 de fevereiro de 2022.

^

Carmen Cortez Wilcken

Procu radoria Jurídica
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
Iicitaçáo sob a modalidade de PREGÃO ELETRôMCo t" 9120/22, que tem
por objeto a aquisiçáo de 04 (quatro) veículos, zero krn, para â Secretaria
Municipal de Educaçâo, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal no
10.520, de L7 l07 l2OO2,I.ei Federal n'8.666, de2ll06l1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2l I 12 I 2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria rf Ol2l2O22, nomeando a
Pregoeira e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

âo Setor de Licitaçáo pâra as

Nova Santa Bárbara, l03l2022.

Valéno
icipal

c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Novâ Santa Bárbara, Paraná

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

l4
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CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 1410312022.

PÍezada Senhora,

Solicito análise juridica do edital e da minuta do contrato do
Pregão Eletrônico n' 912022, cujo objeto é a aquisiçáo de 04 (quatro) veículos, zero
km, para a Secretaria Municipal de Educaçâo, Esporte e . Cultura e Secretaria
Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei
n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Elaine Cri na Lu dos Sa

Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, CentÍo, t 43.326ó.8100 E - E6.250-000 - Nova Santa Biírbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao(Onsb.pr.gov.br .pr.qov.br

Atenciosamente,
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Processo Admi nistrativ o ne 781 2022

Pregão Eletrônico ns 9/2O22

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos, zero Km, para as Secretarias de

Educação, Esporte e Cultura e Saúde.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

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

licitatório Pregão Eletrônico ne 912022, o qual tem por objeto a aquisição

de 04 (quatro) veículos, zero Km, para as Secretarias de Educação, Esporte

e Cultura e Saúde.

O pregão é regido pela Lei ns tO.52O/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto ne LO.O24/20t9 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ns 70.52O|2OO2, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, 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
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

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

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

serem licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição 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, contendo a solicitação das secretarias municipais interessadas

com as especificaçôes que entendeu necessária, após o departamento

competente procedeu a pesquisa de preços, a fim de formar diante do

que determina a legislação parâmetros para compor os preços máximos

dos veículos a serem adquiridos e da despesa total, o setor contábil

indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a

procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no

NOVA SANTA BARBARA
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caso pregão em sua forma eletrônica e finalmente a autoridade

competente determinou a continuidade do processo e elaboração do

editalconvocatório.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne 70.520/2002, do

Decreto ng 10.024120t9 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666193.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

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. 38 da Lei ne 8.666193. Não se incluem no

âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao

certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja

exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade

competênte pela Administração Direta Municipal.

É o parecer.

Nova Santa 
:Z\., 

15 de março de2022.

(
Calme

I

^,.
n Cortez Wilcken

Procuradoria Ju ríd ica
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AVTSO DE LTCTTAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 912022

Processo Administrativo n.o 1812022

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e
Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo: Menor Preço, Por item.

rNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREços: As 09h00min
do dia 3110312022.
LOCAL: PoÉa! COMPRASNET através do site
http : //www. com orasq overn a mentais.qov.br - UASG - 985457

Preço Máximo: R$ 603.044,64 (seiscentos e três mil, quarenta
e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

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

Nova Santa Bárbara, í610 022.

Elaine Cristin dos
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Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregoeira
Portaria n" 01212022

et
L

?otl
oreh!



ll*[,
. !- - 'L:=

PREFEITURA I\4UNICI PAL 57
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PREGÃO ELETRÔNICO NO 912022
Processo Administrativo n.' 1812022

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre o Município de Nova Santa Bárbara e a sua
êmpresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações para o e-mail licitacao@nsb.pr.oov.br.

A fâlta de rêmêssa do prêsêntê Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retiÍicaçõês ocorridas no instrumento convocâtório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame lic

Elaine Cristi Lu
Pregoeira

Portaria n" 01212022

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 1266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - w*rv.nsb.pr.gov.br
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PREGÂO ELETRÔNICO NO 9/2022
Processo Administrativo n.' 1812022

Objeto: Aquisição dê 04 (quatro) veículos, zero km, pãra â Sêcreteria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde.

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

aos t 12022.

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.gov.br

)

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, I - 86.250-000

_ ou pelo tel/ fax:
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EDITAL oe pReoÃo eterRôNIcoN" 9t2022
Processo Administrativo n.' 1812022

Abertura: Dia 3í/0 022, às 09h00min.

t. pReÂmguLo

1.1. O MUNICIPIO DE NOVA SANTI eÁRelRA, Estado do Paraná, através da pregoeira,

designado pela Portaria no 01212022, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔN|CO, do tipo MENOR
PREÇO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisiçâo de 04
(quatro) veículos, zêro km, para a Sêcrêtâria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
e Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionado no ANEXO I deste edital.

''1.2. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o
12312006 e n" 14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.892t2013 e n"
8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de í993, com as alteraÇões posteriores.

1.3.2. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário
oficiel de Brasílie - DF.

L3.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, designada pela Administração Municipal através da Portaria no

01212022, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

Portal COMPRASNET.

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia
digital) junto ao Setor de Licitaçôes, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no
horário de expediente, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Cenlro, em Nova
Santa Bárbara - PR, ou pelos sites: www. nsb.pr.qov. br I
www.comprasqovernamentais.qov.br. Para retirada do edital e seus anexos em mídia d igital,
os interessados deveráo apresentar CD-room ou pendrive. Demais informações, fones: (43)
3266-8100/81 14, e-mail: licitacao@nsb. pr.qov. br

2. OBJETO
2.'1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para

J

PREFEITURA MUNICIPAL

1.3. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado Íar-se-á a abeÉura da
Sêssão Pública de Pregão Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico -
www.comprasqovernamentais.qov. br, conforme segue:

1.3.í. A sEssÃo pÚBLrcA sE tNtctARÁ Às ogHoorrflN Do ptA 31/03/2022.

1.3.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal
COMPRASNET através do site htto://www.comprasqovernamentais.qov.br - UASG - 98il57.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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a Secretaria Municipal de Educação, Esportê e Cultura e Secretâria Municipal de
Saúde, conforme descrito no Anexo I deste edital.

3.2. O licitante deverá declarar que atende os requisitos do art. 30 da Lei Complementar n.o

12312006 no ato de envio de suâ proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para
fazerjus aos beneficios previstos na referida Lei.

3.3. Não poderão perticipaÍ da presente licitação, além dos êlencados no art. 9o da Lei
8.666/93:
3.3.1 . Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob falência,
concordata, recuperaçáo judicial ou e)tra,udicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3.2. Empresas estrangeiras que náo funcionem no país;

3.3.3. Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso lll, Artigo 87 da Lei 8.666/93;
3.3.4. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
administração pública;
3.3.5. Grupos de sociedades de direito e de fato;
3.3.6. Estáo impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de
uma proposta para o item específico.

3.4. Empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro podem

apresentar somente uma proposta, sob pena de rejeição de todas.

3.5. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no
parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

4. ESCLARECTiTENTOS E TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓR|O
4. 1. Qualquer cidadão poderá solicilar esclarêcimentos, providências ou ampugnar os termos
do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis
anterior à data fixada pa? a rcalizaçâo do Pregão.

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar
as falhãs ou irregularidades supostamente exislentes no Edital até 2 (dois) dias úteis
anterior a data fixada para a realizaçáo do Pregáo.

4.3. A impugnaçáo feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão â ela pêrtinente.

4.4. O termo de impugnaçáo deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Cenlro, em Nova Santa
Bárbara -PR, a Pregoeira responsável ou êncãminhado via e-mail: licitacao(ônsb. or.oov. br 4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Cenro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Sânta Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.nr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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3. COND|ÇÔES PARA PARTTCTPAçÃO

3.1. Poderão participar desta Licitação: Empresa legatmente constituída, com ramo de
atividade compatível com o objeto da presente licitação, desde que satisfaça às exigências
deste edital e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site
www.comorasoovernamentais.oov. br:
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4.4.1. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a
pregoeira para conÍirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo e após deverá ser
encaminhado o original via correio.
4.4.2. A pregoeira náo se responsabilizará por e-Ínalrs que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Nova
Santa Bárbara quanto do emissor.

4.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame.

5. OO CREDENCIAIIIENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Elêtrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através
do portal de compras governamentais, disponível em
http://www. comprasqovêrnamentais.qov. br/fornecedor/cadastro-de-fornecedor , sendo de
exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de
Nova Santâ Bárbara, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.4. O Licitante interessado deverá proceder, em campo próprio do Sistema, todas as
declarações exigidas.

5.5. O Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que:

5.5.1. Cumpre os requisitos de habilitaçáo;
5.5.2. Sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

5.5.3. lnexiste qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação ou de sua
contratação;
5.5.4. Conhece e aceita os regulamentos do Sistema Eletrônico;
5.5.5. Não emprega servidores públicos da Contratante.

5.6. O Licitante deverá declarar que atende os requisitos do art. 30 da Lei Complementar n.o

12312006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para
fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implicâ a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transaçôes inerentes a este Pregáo.

)

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

5.2. O Licitante interessado deverá realizar o seu cadastramento de acordo com os
procedimentos do Sistema.

5.3. O Licitante inleressado deverá proceder ao credenciamento de acordo com os
procedimentos do Sistema.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimênto de propostas;

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

6.4. Até a aberlura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas;

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.5.1 . Valor unitário do item;

6.5.2. A descrição detalhada do objeto, indicando marca, modelo, ano dê Íabricação e ptazo
de garantia.

6.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistâs, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamênte;

6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessênta) dias, a contar da data
de sua apresentaçáo.

7.2. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7 .2.1. O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total da Proposta

7.3- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessáo e as regras estabelecidas no Edital.

7.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nâo poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de sêrem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto",
em quê os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 6

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná -,E - E-mail - licitacao6Dnsb.pr.gov.b r - www.nsb.or.gov.br
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7. DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE LANCES

7.1. Será adotado para o envio de lances no pregáo eletrônico o modo ABERTO de disputa.
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7.7. A elapa de lances da sessâo pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

7.'10- Encerrada a fase competitiva sem que haja a pronogação automática pelo sistema,
poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.13. Durânte o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

7.16. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.í8. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificaçáo automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.

7.19. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7.19.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 30, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucêssivamente, aos serviços:
7.19.1.1. Prestados por empresas brasileiras; 7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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7.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pela pregoeira;
7.11.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



ll*li
PREFEITURA MUNICIPAL 64
NOVA SANTA BARBARA

sFáE= ESTADo Do pARANÁ

7.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8. oA NEGocrAÇÃo
8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessáo pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedadã a negociação em condiÇões
difêrêntes das previstas neste Edital.
8.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.1.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.2. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidâde do preço em relaçâo ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 70 e no § 9o do art. 26 do Decreto n.'10.02412019.

9.2. O licitante deverá anexar os documentos de habilitação rêlacionados no @..1q! e
Proposta de Preços ajustada, num prazo máximo de 3h (três horasl de efetivo
Íuncionamento do órgão público, ou seja, das thOOmin às 12h00min e das 'Í 3h00min às
'l 7h00min, contados da convocação.

9.3. Será aceito apenas 0í (um) arquivo (Compactado ex: .zip e.pdf) com TODOS os
documentos de Habilitaçáo e Proposta de Preços Final, sendo que o anexo será convocado
apenas uma vez.

9.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
9.4.'1. Nâo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.4.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.4.3. Não apresente as especificaçôes técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.4.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado;
9.4.5. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalaçôes de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
9.4.6. Aprêsentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentaÇáo que comprovê que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatÍveis com a execuçáo do objeto do contrato, a ser exigida a criterio
da Administração, caso a mesma entenda que há necessidade de documento
complementar de comprovação de exequibilidade. 8
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7 .19.1.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.19.1.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

9. OA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na
forma do § 3" do artigo 43 da Lei n' 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta-

9.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), sob pena de
não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela
Pregoeira;
9.6.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seçáo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sançóes previstas neste Edital.

9.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteraçôes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas,
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

9.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificaçôes do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucêssivamente, na ordem de classificaçáo.
9.9.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente,
haverá nova verificaÇão, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
ceso-

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

í0. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
10.í A Proposta de Preços escrita deverá conter os valores oferecidos após a etapa de
lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo
Representantê Legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem
concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razâo Social, CNPJ - Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária.

1O.2 Na proposta escrita, deverá conter:

9
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9.9. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no'chat" a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
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a) Os valores dos impostos já deverão estar computados nos valores dos veiculos;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contâdos da
abertura das propostas virtuais;
c) EspeciÍicação completa do veículo, marca, modelo, ano de fabricaçâo, conforme descrito
no ANEXO 01, deste edital;
d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

10.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a êntrega no local fixado neste Edital.

íí. ENV|O DOS DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇAO E APRESENTAçÂO DA PROPOSTA
DE PREÇO
11.1. Encenada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor
oferta, para que este anexe no sistêma COMPRASNET, os documentos de habilitação ê
proposta de preços ajustada, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a
pregoeira fará uso da ferramenta 'CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar os
documentos utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.

11.2. O licitante deverá anexar os documentos de habilitação relacionados no &.elo_q3.
e Proposta de Preços ajustada, num prazo máximo de 3h (três horas) de efetivo
funcionamento do órgão público, ou seja, das thO0min às í 2h00min e das 13h00min às
'l7h00min, contados da convocaçáo.

I 1 .3. Será aceito apenas 0í (um) arquivo (Compactado ex: .zip e . pdf) com TODOS os
documentos de Habilitação e Proposta de Preços Final, sendo que o anexo será convocado
apena§ ume vê2.

1 1 .4. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos tenham sido anexados ou a
documenlaÇão esteja incompleta, o licitante terá sua proposta recusada.

íí.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida
em relação à integridade do. documento digitâ|.

'11.6.1. Para os casos em que haja dúvida e sejam solicitados os originais, o licitante terá o
prazo de 3 (três) dias úteis para postagem dos documentos solicitados, sendo o prazo

contato a partir da solicitação formal pela Pregoeira.

Nova Santa BáÍbara, Paraná - E - E-mail - licitaca nsb t' v.br - www.nsb.or.sov.br
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1í.5. Os documentos digitalizados e anexados eletronicamente, serão apensados aos autos
após análise de sua conformidade com o solicitado no Edital. A análise dos documentos será
feita pela pregoeira e sua equipe de apoio, e, caso necessário, a pregoeira encaminhará a
proposta para análise de equipe técnica da Secretaria solicitante.

12. DOS RECURSOS
'12.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trintâ minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;
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12.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempêstividade e a
existência de motivação da intenção de reconer, para decidir se admite ou náo o recurso,
fundamentadamente;

12.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso;
'12.2.2. Afalla de manifestaçáo motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito;
'12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contranazôes também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

13.2. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora;

13.3. Após a declaração dos classiÍicados 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.

13.4. No caso de interposiçáo de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologação.

14. PRAZOS E CONDTçOES DE ENTREGA
14.1 O prazo de entrega será de no máximo 150 (cênto e cinquenta) dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

í5. DA ENTREGA
'15.1. Os veículos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa Bárbara -

PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com sêguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de
quaisquer responsabilidades. A entrega deverá ocorrer por meio de utilização de veículo
próprio destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhão "cegonha" ou guincho do tipo
plataforma), sendo expressamente vedado o transporte até o local de entrega utilizando-se
da tração própria do veículo.

16. PAGAiIENTO
16.'l O pagamenlo oconerá em até 30 (trinta) dias após a entrêga, mediante âpresentação
da nota fiscal acompanhada da certidâo expedida conjuntamente pela Secretaria da11

13. DAADJUDTCAçÃO e OAHOMOLOGAÇÃO
I 3.1 . No .iulgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO,
POR lTEttl, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçóes constantes
deste Edital;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas

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

terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS;

16.2 As despesas com objeto do edital em epígrafe seráo financiadas com os seguintes
recursos orçamentários:

17. DO CONTRATO
17.1. Como condiçâo para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manler as
mesmas condiçóes de habilitação;

'17.2. Quando o proponente vencedor náo apresentar situaçáo regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis;

'17.3. O contrato terá vigência de até í 80 (cênto ê oitenta) dias, contados a partir da
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

18. DAS PENALIDADES

18. 1 . Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas as seguintes penalidades:

Dotações

2022 lEilloo.ooz.'t2.361.0210.201 s 104 la.+.SO.SZ.OO OO Do Exercicio
2022 §![loa.oor . r o.30 r .0330.2024 sm .4.90.52.00.00 Do Exercicio
2022 Eilloa.oor.r 0.301.0330.2024 Eran

2022 EEilloa.oor. r 0.301 .0330.2024 zarel

2022 íEilloa ooz. r o .3o1 .03s0.2o27 337 la.+.SO.sZ.OO.OO Do Exercício

ffiffiilil t@
@WMET

ililil

@

Ar7.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o ceÍtame, ensejar o retardamento
da execução de seu ohjeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Esfâdos, Distrito Federal ou Municipios
e, será descredenciado no Sicaf, ou Í,os sisÍemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuÍzo das multas prêvisÍas em edital e no contrato e das
demais oes

t2

Funcional programática Natureza da
despesa

da fonte

4.4.90.52.00.00 lDoExercício
4.4.90.52.00.00 lDoExercício
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18.'1.í. Deixar de apresentar a documentaçáo exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;
18.í.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10yo sobre
o valor total do empenho);

í8.í.4. Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na entrega, sem prejuizo da possibilidade de rescisão
unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sançôes previstas neste
edital e na legislação inicialmente citada;

18.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçôes da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

18.3. O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemenlo contrâtual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

.t9. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

19. 1 . Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo dê licitação, de contrataçáo e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato,

b) "prática fraudulenta": a falsificaçáo ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execuçáo de contrato;

d) 'prática coêrcitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando inÍluenciar sua participação em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato;

e)'prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou tazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilatêral, com o objetivo
de impedf materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

13
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18.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execuçáo e
sem prejuízo ao resultado: advertência;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e náo-competilivos;
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19.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio dê um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

19.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuÇáo do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitaçáo e à execução do contrato.

20. DtsPosrÇoEs FrNAts
2O.1. A presente licitação não importa necessariamente em contrataçáo, podendo o
Município de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razôes de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocaçáo mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitaçáo. O MunicÍpio de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recêbimento das propostas ou para sua
abêrtura;

20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformaçôes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sançôes cabíveis;

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

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

20.5- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que se.ja possível a aÍerição da sua qualificaÇão e a exata
compreensão da sua proposta;

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

l4
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20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderâo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicaçáo no Diário OÍicial do Estado;

20.8. A participação do proponente nesta licitaçáo implica em acêitaçáo de todos os termos
deste Edital;

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - w*ryv.nsb.pr.gov.br



litl
PREFEITURA N4UNICIPAL ?t
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÂ

20.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vinculado a Pregoeira;

20.í0. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Ruâ Walfredo
Bittencourt de Mores, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão parâ atendimento dos interessados;

20.11. A documentação apresentada para fins de habilitaçáo da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e náo será devolvida ao proponente;

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local ânterioÍmente estabelecidos, desde
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

20.13. Os preços cotados deverão sêr em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, no valor máximo deste edital de R$ 603.0,t4,64 (seiscentos e três mil,
quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

20.14. Os casos omissos neste Edital, serão re vidos pela Pregoeira, nos termos da
legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 1610312022

Elaine Cristi San

Portaria n" 0 022

oc

Br e Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

ouze
Sec I de Saúde

p
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 9/2022

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

1.í -A presente licitação destina-se a aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a

Secretaria Municipal de Educação, EspoÉe e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 - Ém caso de divergência existente entre as especificaçõês dos itens que compõem o

objeto descrito no site do Compras Governamentais e as especificações constantes deste
Termo, prevalecerão as últimas.

ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

't - Lote 00í

E
1 9061 CULO TIPO CAMIONETE/PICK

UP. Ano e modelo 202112022. cot
ranca, cabine simples capacidade

02 passageiros, motor no
ínimo 1.4 com no mínimo 85 CV.,

icombustível, capacidade de carg
ínima 700 kg, compartimento de

a no mínimo 924 litros (carga
ínima de 656 KG), protetor de

mba, AIR BAG e freio ABS, ar
ndicionado, quente/frio, direção

hidráulica ou elétrica, vidros
létricos e travas elétricas em todas
s portas por controle remoto,

película em todos os vidros.
Garantia de no mínimo 'l2 (doze\
meses. Contendo todos os
Equipamentos de Segurança
previstos no Código Brasileiro de

rânsito e nas Resoluçóes do
CONTRAN. O primeiro

mplacamento deverá ser feito no
me do município, onde os custos
ão por conta da empresa

ncedora. O veículo deverá ser
ntregue adesivado, conforme
odelo a ser fornecido.

1 00 UN 97.038,59 97.038,59

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao@nsb+!-gay=b! - www.nsb.or.gov.br

2 - ESPECIFICAçOES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Unidade Preço
maxtmo

Preço
maxtmo
total

l6
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2 9369 Veículo tipo VAN zero km,
ãno/modelo no mínimo 2021 na cor
branca, com acessibilidade de 01
cadeirante; capacidade de no
mínimo 10 pessoas mais 01
acessibilidade para cadeirante mais
motorista, movido a diesel, tração
4x2 traseira ou dianteira, motor
potência de no mínimo '130 cv,
direção hidráulica ou elétrica, porta
lateral com corrediça e porta
traseira dupla com porta malas,
vidros e travas elétricas, retrovisor
elétrico, desembaçador e limpador
de vidros, faróis de neblina, ar
condicionado frio e âr quente para
motorista e para salão dos
passageiros, banco do motorista
com regulagem de altura, airbag
duplo, equipado com rádio am/fm
com cd mp3, com entrada usb,
bluetooth e alto falantes, distância
entÍe eixos de no mínimo 3.665mm,
câmbio manual, equipada com
dispositivo de poltrona móvel -
DPM, conforme resolução do
CoNTRAN 316/09.

1,00 UN 279.666,67 79.666,67

t7
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J 9063 VEICULO ZERO KM
CAPACIDADE PARA 07 (SETE)
PASSAGEIROS Ano e modelo
202112022. Sistema de freios abs,
ar condicionado, 2 airbags
(passageiro e motorista), cintos de
segurança dianteiros com retráteis
de 3 pontas, cintos de segurança
laterais traseiros retráseiros de 3
pontos, pré{ensionador,
desembaçador do vidro traseiro,
velocímetro e marcador do nível de
combustível, preparaçáo para
sistema de som com fiaçáo,
levântador elétrico dos vidros das
portas, retrovisores eliternos com
controle interno, rodas de aço aro
í5 com pneus 185/60 115,
combustível total flex, potência do
motor de no mínimo 108 cv com 8
válvulas, 05 (cinco) marchas a
frente e 01(uma) a ré, direção
hidráulica, trava elétrica nas quatro
portas, Protetor de Carter.
Contendo todos os equipamentos
de segurança previstos no Código
Brasileiro de Trânsito e nas
Resoluçóes do CONTRAN. O
primeiro emplacamento deverá ser
feito no nome do município, onde
os custos serão por conta da
empresa vencedora. o veículo
deverá ser entregue adesivado,
conforme modelo a ser fornecido.

1,00 UN 130.880,00 130.880,00

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@n sb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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3. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
3.1- O prazo de entrega será de no máximo í50 (cento ê cinquenta) dias, contados a partir
da assinatura do contrato.

4. DA ENTREGA
4.1. Os veículos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -
PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de
quaisquer responsabilidades.

4.2. A entrega deverá ocorrer por meio de utilizãçáo de veículo próprio destinado ao
transporte deste tipo de carga (caminhão 'cegonha" ou guincho do tipo plataforma), sendo
expressamente vedado o transporte até o local de entrega utilizando-se da tração própria do
veículo.

5. MANUTENçÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA
5.1- A manutenção e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:

5.1.1. A proponente fica obrigada a garantir a qualidade dos veículos contra defeitos
mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operaçáo do sistema (se necessário), pelo
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou
declaraçáo dessa garantia.

5.1.2. O fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutenções prêventivas obrigatórias
19

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 326ó.8100, X - 86.250-000

4 9064 VEíCULO ZERO KM TIPO SEDAN.
Ano e modelo 202112022.
Motorização mínima 1.3, Flex ,'t00
cv etanol,99 Gasolina. Transmissão
mecânica, direçáo hidráulica.
Freios ABS com EBD, capacidade
5 passageiros ,4 portas. Cor
branca. Vidros elétricos, nas portas
dianteiras. Trava elétrica com
acionamento remoto. Sistema ar
condicionado. Alarme. Som: Rádio
AM/FM com entrada USB. Garantia
de no mínimo 12 (doze) meses.
Contendo todos os equipamentos
de segurança previstos no Código
Brasileiro de Trânsito e nas
Resoluçôes do CONTRAN. O
primêiro emplacamento deverá ser

feito no nome do município, onde
os custos serão por conta da
empresa vencedora. O veículo
(everá ser entregue adesivado,
lconforme modelo a ser fornecido.

1,00 UN 95.459,38 95.459,38

TOTAL 603.0'14,64

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.s.ov.br - www.nsb.or.qov.br
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(incluindo material e serviços), constante do Manual de Operações, nas oficinas das
concessionárias do fabricante, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou
o tempo de uso do veículo.

5.1.3- Durante o prazo de garantia 36 (trinta e seis) meses, caso não seja possível a solução
do problema no próprio local onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de
transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo
ônus com Íansporte, locomoção, alimentaçâo, hospedagem e outros que por ventura se
fizerem necessários à perfeita soluçáo do problema.

5.1.4. Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apresentar
defeito ou problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnico, nos dias
úteis, em horário comercial, ou seja, de 08h às 1 t h30 e das 13h30 às 17h;

5.1.6. O prazo máximo serâ de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do
chamado técnico, para o atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se
deste prazo os sábados, domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual período
mediante justificativa formal acatada pela Administração;

5.1.7. O fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida,
bem como disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para
Administrâção, com indicação de endereços e telefones dos Centros de Atendimento
Técnico no Estado do Paraná.

5.2. A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:
5.2.1. O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, livre
de quilômetros rodados ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricaçáo, mecânicos,
montâgem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o
emprego em condiçôes normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo
mão-de-obra, reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de
fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal;

5.2.1 .1 . No caso de defeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituição, a

garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).

5.2.2. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigaç6es da fornecedora:
5.2.2.1. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a
substituição de todo o veículo ofertado ou de suas peças acessórios e componentes que
apresentarem defeitos de fabricaçáo ou divergências com as especificaçôes fornecidas, sem
ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos,
observado a legislaçáo pertinente;
5.2.2.2. Substituir o veículo ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que

20
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5.1 .5. O atendimento ao chamado técnico (identificaçáo do problema apresentado), bem
como os procedimentos de manutenção ou retirada do veículo para assistência técnica e sua
posterior devolução, seráo realizados no local em que se encontra o veículo, sem ônus de
deslocamento, alimentaçáo ou hospedagem dos técnicos que realizarão o atendimento;
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apresentarem defeito de fabricaçáo por novos e que possuam a mesma especificação
técnica originalmente proposta;

5.2.2.3. Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao
mesmo problema ou 05 (cinco) chamados referentes a problemas distintos, a contratada
deverá substituir o veículo defêituoso por veículo novo, com especificaçáo lécnica igual ou

superior à constante da proposta;

5.2.2.4. O ptazo paÂ conserto do veículo com defeito, durante o período de vigência dâ
garantia, será de no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abeÍtura do chamado técnico, que

deverá ser atendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou
seja, no 11o (décimo primeiro) dia útil a parlir da abertura do chamado técnico, outro veículo
com especificação técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser fornecido
para substituí-lo até sua devoluçáo. Os veículos deverão ser substituído deÍinitivamente por
outro veículo novo, com especificação técnica igual ou superior da proposta, se o conserto
nâo for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias conidos.

5.3. Os veículos deverão ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais
(manual de operação e de manutenção básica; manual de serviço e reparação do veículo
em oficina; catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de
fábrica com desenho e/ou foto de todos os seus itens de rêposiçáo) relacionados ao bem
objeto deste Contrato e suas especificações, sob pena de ser recusado o seu recebimento.
Não serâo admitidos, para efeito de recebimento, veículo que esteja em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificaçôes descritas na Propostâ de Preços.

5.4. Os veículos deverão ter versão tecnológica recente, observando-se rigorosamente as
caracterÍsticas especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia do Fornecedor e
todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.

5.5. Os veículos deverão, bem como seus acessórios, componentes e fenamentas auxiliares
exigidos deverão ser fornecidos novos e dentro das regulamentações e das normas da
ABNT, INMETRO e demais órgâos fiscalizadores e normatizadores, sendo que os itens
considerados inadequados, inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão
devolvidos e o pagamento Íicará suspenso, até sua regularização de formâ integral, cujo
prazo de reposiçáo, a critério da Administração, poderá ser renovado, sem prejuizo nas
penalidades pelo atraso inicial.

5.6. Após o período de garantia de 36 (trinta e seis) meses a proponente fica obrigada, por
prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assislência
Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por
terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação
de Assistência Técnica autorizada.

6. PLOTAGEM DO VEíCULO
6.í. A arte e logomarcas serão disponibilizadas para o fornecedor quando da solicitação de
fornecimento dos veículos, o qual deverá sêr entregue ao órgão solicitante com as
logomarcas presentes nos veículos.

2l
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7. EMPLACAMENTO
7.'t- Os veículos deverão ser entregues em nome do Municipio de Nova Santa Bárbara, com
as taxas de emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório - DPVAT pagos, com os
cêrtificados de registro e licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos,
encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir no preço
proposto (preço C.l.F).

8. TNFORMAÇOES ADtCtONAtS
8.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

22
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

ReÍerente ao Pregão Eletrônico n.o 912022.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO n.o
9t2022, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SlNfl AÁRBARA, pessoa juridica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222, Cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n"

inScritonocPFSob.ono-,residenteêdomiciliadoneStâ
cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, a emprêsa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADÉUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOiIEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG no
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravanle denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidâs e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, veículos, zero km, para o
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde, tudo
conforme especiÍicado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico
n.o 912022 e especificado abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. O ptazo de entrega será de no máximo'150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir
da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA
3.1. Os veículos deverão ser entregues na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -
PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara isento de
quaisquer responsabilidades. A entrega deverá oconer por meio de utilização de veículo
próprio destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhão 'cegonha" ou guincho do tipo
plataforma), sendo expressamente vedado o transporte até o local de entrega utilizando-se
da traçáo própria do veículo.

CLÁUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
4.1 . Fazem parte integrante deste contralo os seguintes documentos
a) Pregâo Eletrônico No 912022 - e seus anexos,
b) Proposta da CONTRATADA, datada dê

4.2. As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta
cláusula, seráo considerados suficientes para, em coniunto com este contrato, definirem seu
objeto e a sua perfeita execução.

4.3. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o conlrato

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb t' ov.br
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4.4. A parlir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de
reuniôes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de
qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes
legais das partes.

CLAUSULA QUINTA. DO PREÇO
5.1. Pa,a o fornecimento do objêto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se
obriga a pagar à CONTRATADA o valor total de R$-_
CúUSULA SEXTA . DO PAGAMENTO
6.1. O pagamênto ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante
apresentaçáo da nota fiscal acompanhadâ 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 União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lêi Federal n.o
8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

6.2. A CONTRATADA se compromete a emitir a respecliva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CúUSULA SÉIMA- Do PRAzo DE VrcÊNcIA.
7.1. O contrato terá vigência por í80 (cento e oitenta) dias, entrando em vigor logo após a
assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as
partes.

cúusuLA orrAVA - IANUTENÇÃo, AsstsrÊNctA TÉcNtcA E pRAzo DE
GARANTIA
8.1. A manutenção e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:
8.1.1. A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do veículo contra
defeitos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração
dessa garantiâ.

8.1.2. O fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutenções preventivâs obrigatórias
(incluindo material e serviços), conslante do Manual de Operaçôes, nas oficinas das
concessionárias do fabricante, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou
o tempo de uso do veículo.
8.1.3. Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja possível a solução do
problema no próprio local onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de
transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo
ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se
fizerem necessários à perfeita soluçáo do problema.
8.1.4. Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apresentar
defeito ou problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnico, nos dias
úteis, em horário comercial, ou seja, de 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h;

8.1 .5. O atendimento ao chamado técnico (identificação do problema apresentado), bem
como os procedimentos de manutenção ou retirada do veiculo para assistência técnica e sua
posterior devolução, serão realizados no local em que se encontra o veículo, sem ônus de
deslocamento, alimentaçáo ou hospedagem dos técnicos que realizarão o atendimento;

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - mlrv.nsb.pr.qov.br
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8.1.6. O prazo máximo sêrá de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do
chamado técnico, para o atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se
deste prazo os sábados, domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justiÍicativa formal acatada pela Administraçáo;
8.1.7 . O fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida,
bem como disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para
Administração, com indicação de endereços e telefones dos Centros de Atendimento
Técnico no Estado do Paraná.

8.2. A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:
8.2.'1. O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 12 (dozel meses, livre de
quilômetros rodâdos ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricação, mecânicos,
montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operaçáo e o
emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo
mão-de-obra, reposição dê peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de
fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal;
8.2.2. No caso de defeitos em peças e se, consêquêntemente, houver a sua substituição, a
garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) deÍeituosa(s).

8.3. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da fornecedora:
8.3.1. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a
substituição de todo o veículo ofertado ou de suas peças acessórios e componentes que
apresentarem defeitos de fabricação ou divergências com as especificações fornecidas, sem
ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos,
observado a legislação pertinente;
8.3.2. Substituir o veículo ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que
apresentarem defeito de fabricaçáo por novos e que possuam a mesma especificação
técnica originalmente proposta;
8.3.3. Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao
mesmo problema ou 05 (cinco) chamados referentes a problemas distintos, a Contratada
deverá substituir o veículo defeituoso por veiculo novo, com especificação tecnica igual ou
superior à constante da proposta;

8.3.4. O pruzo para conserto do veiculo com defeito, durante o período de vigência da
garantia, será de no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que
deverá ser atendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou

seja, no 1"1" (décimo primeiro) dia útil a partir da abertura do chamado técnico, outro veículo
com especificação técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser fornecido
para substituí-lo até sua devolução. O veículo deverá ser substituÍdo definitivamente por

outro veículo novo, com especificação técnica igual ou superior da proposta, sê o conserlo
não for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
8.3.5. O veículo entregue deverá ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os
manuais (manual de operação e de manutenção básica; manual de serviço e reparação do
veículo em oficina; catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de
referência de fábrica com desenho e/ou foto de todos os seus itens de reposição)
relacionados ao bem objeto deste Contrato e suas especificaçóes, sob pena de ser recusado
o seu recebimento. Não sêrão admitidos, para efeito de recebimento, veículo que esteja em
desacordo ou conflitante com quaisquer especificaçôes descritas na Proposta de Preços;
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8.3.6. O veículo entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se
rigorosamente as caracteristicas especificadas, vir acompanhâdas do Certificado de
Garantia do Fornecedor e todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento;
8.3.7. O veículo, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos
deveráo ser fornecidos novos e dentro das regulamentações e das noÍmas da ABNT,
INMETRO e demais órgãos fiscalizadores e normatizadores, sendo que os itens
considerados inadequados, inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão
devolvidos e o pagamento ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo
prazo de reposiçâo, a critério da Administração, poderá ser renovado, sem prejuízo nas
penalidades pelo atraso inicial.
8.3.8. Após o período de garantia de í2 (doze) meses a proponente fica obrigada, às
expensas do Contratante, por prazo nâo inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina
de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a
Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente
com a documentação técnica, a relação de Assistência Tecnica aulorizada.

CLÁUSULA NoNA. PLoTAGEM Do VEícULo
9.1. A arte e logomarcas serão disponibilizadas para o fornecedor quando da solicitação de
fornecimento do veÍculo, o qual deverá ser entregue ao órgão solicitante com as logomarcas
presentes no veículo.

cúUSULA DÉCÍMA . EMPLACAMENTo
10.1. O veículo deverá ser entregue em nome do Município de Nova Santa Bárbara, com as
taxas de emplacamento, licenciamento e seguro obrlgatório - DPVAT pagos, com os
certificados de registro e licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos,
encârgos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir no preÇo

proposto (preço C.l.F).

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

1 1.2. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a
uma das seguintes sanÇões:
'l 1.2.'t. Advertência;
'l 1.2.2. Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
1 1.2.3. Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurem os motivos determinantes dâ puniçáo ou, até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da senção aplicada com base no contido na letra'b".

cúusuLA DÉctirA SEGUNDA - DAS SANçôES
12.1. Em oconendo inexecução e/ou dêscumprimento das obrigações assumidas neste
contrato motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por
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indenizaçáo integral. Sem pre,iuízo das disposiçôes anteriores, responde ainda, a título de
cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença-

cr-Áusula oÉctul TERcEIRA - DA FRAUDE E DA coRRUpÇÃo
13.1. A contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contrataçáo e de execuçáo do objeto contratual.

13.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

13.2. 1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execuçáo de contrato;

13.2.2. "prâlica fraudulênta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

13.2.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou preposlos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em niveis artificiais e não-competitivos;

13.2.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo
licitatório ou afelar a execução do contrato;

'13.2.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou
fazer declaraçôes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
fi nanceiro multilateral promover inspeção.

'13.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa
ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitaçâo ou da execuçâo um contrato financiado pelo organismo.

í3.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a contratada deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o

local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à

licitação e à execução do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA DoTAçÃo oRçAMENTARIA
14-í. As despesas dêconêntes deste contrato coneráo por conta da dotação orçamentária
havida pela conta no 27
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USULA IMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a soluÇão das
questões oriundas do presênte contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

15.2. E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor, na presenÇa de duas testemunhas.

CONTRATANTE CONTRATADA

2022 í860 lOO.OOZ.rZ.aOr.O21O.2015 104 h.+.go.sz.oo.oo lDo Exercício
2022 2940 lOa.OOr.rO SOr.O33O.2O24 327 k.+.go.sz.8o.oo lDo ExercÍcio
2022 2941 lOa.OOr.rO.SOr.O33O.2O24 5o1 la.+.so.sz.oo.oo lDoExercício
2022 2s51 lOA OOt.rO.aOr.O33O.2O24 769 l+ a.so.sz.oo.oo lDo Exercício
2022 3106 lOe.OOZ.rO.OO1 O35O.2O27 337 la.l.so.sz.oo.oo lDoExercício
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

Observações: Na apresentaçáo do estatuto ou contrato social em vigor e últimâ alteração,
se houver, deverá constar além da denominação social, a identiÍicação do ramo de
atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.'l . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamêntê pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas'a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às
contribuições instituidas a título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a
terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (CeÉidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Nêgetiva de Débitos Municipais, expedida por
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF;

E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
F) CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
na 5.452, de 1a de maio de 1 943. (NR).

2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo rêgulâridades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

3. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" OA CF
3.1 . Dêclaração dê inêxistência de empregado mênor no quadro da empresa
empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
4.1 . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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1. HABTLTTAçÃO JURÍDrCA:
"1.'1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social E suas alterações;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Gêral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadâs por meio
de publicação legal.

5. DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
5.1. Declaraçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida

29
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6. DECLARAçÂO DE NÂO PARENTESCO
6.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

7. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.1. Certidão negativa dos caÉórios de registros de falências e concordatâs, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa de preços;

7.2. Comprovaçâo de aptidão através de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade
técnica fornecidos por pessoa jurídica dê direito público ou privado, que comprove o

bom desempenho da empresa em quantidades e ptazo de entrega quanto ao objeto da
presente licitação. Náo serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo
grupo empresarial.

8. DTSPOS|ÇÕES GERATS DE HAB|L|TAÇÃO
8.1. A confirmação de regularidade perante os órgãos oficiais será realizada junto aos "sites"
na INTERNET.

8.2. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
8.2.'1. Reconhecimento de Íirma, 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;
8.2.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

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

8.3. Sob pena de inabilitaçâo, todos os documentos apresentados para habilitação deveráo
estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);
c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

8.4. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas
nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão
do processo.
8.5. Havendo superveniência de fato impeditivo, Íica o licitante obrigado a declará-lo, sob as
penalidadês legais cabíveis.

8.7. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno poÉe) que apresentar
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8.6. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua
integral concordância ê adesão paÍa com as cláusulas deste edital e seus respectivos
anexos.

8$

pelo proponente, assinada peto representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.
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documentação com a date de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar '12312006 de'15 de dezembro de 2006.
8.7.'1. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa) apresente Certidão
ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco)
dias, contados do momento em quê o proponentê Íor declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme
Lei Complemenlar 12312O06 de 1511212006 com as altêraçôes da Lei Complementar n.o

't47t2014.
8.7.2. A não regularização da documenteçáo, no prazo prêvisto no & 'lo da Lei
Complementer 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í dâ Lei 8666/93, de 2í dê
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou rêvogar a licitação.

3l
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ANExo 04 - DEcLARAÇÃo oe TDoNEtoADE

PREGÃo elerRôrutco No 9/2022

Declaramos para os Íins de diÍeito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 912022, instaurado por este município,
que não estamos impêdidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

em de de

OBS.: í) Está declaração dêverá ser emitida em papel timbrâdo da empÍesa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).
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ANEXO 05 - DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO NO 9/2022

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

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

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

It
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ANEXO 06 - DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃo elerRôutco No g!2o22

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de í6 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir mênores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO 07 - DECLARAç DE PARENTESCO

pneoÃo plerRôxtco No 9/2022

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob

, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 9/2022, do Município de
Nova Santa Bárbarâ, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer se.jam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)
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OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ESÍADO DO PARANA

ANEXO 08 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO elefnÔHtCO No 9/2022 - Carta-Proposta de Fornecimento.

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

i Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que
se fizerem necessárias.

tDENT|F|CAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCTnL:

CNPJ e tNSCR|ÇÃO ESTADUAL

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

2. COND|çÕES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

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

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

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

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OAS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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Detalhes processo licitatório

DescriÉo Resumtdã do Objeto'

Entidade Exeoitora MUNICipIO DE NOVA SANIA BARBÂRA

Yoll

,úro. 2022

Nô licitação/dispênsa/inexigibilidàde'

i4odalidader

Número edital/pro{esso' 1812022

9

&uiskÉo de 04 (qtE§o) veíqrb6, 2eÍo km, paía a SÉ.retariê Munijpal de

Educação, Esporte e Cl]lblra e Searetaria Munkjpal dê Salide

Forrna de Avàlição Menoí Proço

Do@o OÍçamentária i 08001 1030103302024{490520000

Pr@ máxiÍrb/ReJerêÍlcia de p.eço - ú3.O44,U

l

R$*

Dàta dê Lânçâmêito do Edital $1n312922

Data dô Âbeítura das Propostôs 3uO3l2O2Z

Dâta dô Ábêítura das PÍoposiôs

Data de taaçaÍnento do Editôl

Dàtd RêqistÍo

Dâta Registro

1610312022

L

Datô clô Abertura das Propostas

Há itêns exc&6ir/o6 pôrà EPP/t'lE? Não

Há @ta de paítichado paô EPP/HP Nào

Írâtâ-5ê dê obrd óín exigâxia de subcoítsataéo de EPPIME? Nào

Há pairÍidade parô àquH6ês dê micíoenpíês Íegbnab o(l locab? Não

Data Cancelamento

CPr: a271s1295a (!gqq!_!)

PeÍcentuàl de pàniclÀaÉo: O,m

r
t

contÍato de EÍnp.é3tjmo

InstituiÉo Fanônceira

https://servicos.tce.pr.gov-br/TcEPRyMunicipaUamUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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Licitação

Resumo do Aviso dê LicitaÉo

9rqao

SIASGnetOC - Disponibilizâr Aviso de Licitaçáo apênas para DivulgaÉo

. DisponibilizaÍ Aviso de Licitação apenas para Divulgação

O Eslê Aviso de Licitação será Divulgado no Poíalde Compras (www.gov.br/compras) na datâ de 17t0312022.

9-5

16t0312O2213130]23

UASG Responsável

96120 - ESTADO OO PARANA 985457 . PREÊ MUN. DE NOVA SANTA BARBARA

Modalidadê dê Licitaçáo N" da LiciiaÉo
oooo9t2022

Nô do Processô Tlpo dê LicitaÉo

Àrenor PrêÇo

Equalizaçáo de ICMS

Objeto

FormadêRêâlizâção Característica

Eletrônico Trâdicional

Quantidade dê ltêns

lntemacional

Data da Divulgação

Dâta dã Disponibalidade do Edilal

A partir dê 17t03t2022 as 08:00

4

I
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o Munlcrrio dê Palmêúa, .t..!êr d. 3uá P.ê8oêi.â Ofi.iâ|, rôíná

públto que àr loà3oml.. do diã aolorlloz2 !..lt .ra licitàÉo n. mod.lid.dê
dê PR€GÃO ttEÍiôNrCO do tipo mênor pí.ço. üe.do ã êrê.uçãô do !êau.ôrê

OBItTO: Âquirilao de um. rêtr@r.ôv.dêi.a ar4 at.avê3 dâ S..rat.ri:
Munaôpâl dê EE .Nolviruntô Rur.l

LOC.AL: www bllcoópôs.o.a.br "Ac.re ld.nrrfEàdo no linl - BlL

Ot inteíett.dot pode.ão obte, o .ditâl nâ lntêArâ àróvée do Poíal
d. ÍÉBp.ran.h do Múíi.ipio pelo eôde.eço êl.rrônico
M.p.lm.ú.,pr,gov,b., ôtÉvés do A.ê3ro Pú5li(o d. aU pelo.nde..ço
êlêtrôôi.o i.di..do *im. ou iunto ào oepàrtàmenro de Li.itâçó6 da Píêtêirurà
Municipãl d! P.hêi.a, .ós horas .om..r d. êtredient€. Os r.t.r.s3.dor
tmbém podêrilo ...r3.. .3 iníomaçõ.s r.l.cloô.d.! à arà licit.ção . .ê..bêr
ãvis sbÍe o andãmenro do ,r*êt{ mêdl..tê .êaaitÍo ôo aolic.alvo aad^pp,
di5ponjÉl pa.. rm..tphoné 

^.d.oidlhttps://plày.3@al.-<omlrro../ãppt/det.iri?id;b...om.amrêst€l«ú.bid.pp) .
iO5 lhíot://.Cqa..Cpt..com|b.l.pplbidapo/1d1526681r9a). hío.m.aõ.t
ãditiomir, dúvidr. oq pêdi.l6 dê ú.l.r6lmêntos podêrâo s.Í solicita.tot
atr.vés do íonê: 42-3909-5014 ou pêlo e'mãrl: li.n...ô@palmêara.pr,ad.b, .

6m 15 de m.rço .lê 2022
LC|ÚÂNE COíÁ

À Pr.r.aturâ MunÉip.l dê Pàra..auá-Pr, .t.avê d. s..rêr.íia
Muni.ip.l d. adminietração, por rnt.rmédlo dã cmirsào eê.maneôte de
rcltação, considêr.ndo o dirposto n. L.i l.dêr.l nc a.656/9, ê su.3 alrerãçõet
e Lei tst.duál l56oa/2m7, tornã públr.o, que. àÍâvés dêsrê, ,ê.llrà parà n^t
dê "c.êdênclrm.nrô d€ i6titoiçõ6 liô.ôcêirâs intê.êrsadrs êm concêder
emprésoôo c*361 ê/ôu rctin.Mr.ôênro de êmpréíimos ôor sêtuido.êr
àiivor d. 

^dminirr..lao 
Di..tà, Autàíqui.. . fund..ionàl do Podê. Êrê.utivo

do Municlpio d! P.íanãguá - Pa, coh consignàçao m íolhá .rê p.a.úêtr|o,
ojâs p.r..râr .lô ,Edêrão .rccde. à tu.gem toial .on3ianárl de ao};
(qu.r.nà por ..õto) do v€Eim.nro do s.ridoí', dê aco'do côm .! .ondiçôês
e esp€ri6..çô6 cmlidá rc iEt.umê.to ronv*âtóíio.

Oi inr...se.lor dév.rao .p..enràr a ddumê.r.çaô p.ra
.r.dên.iãmênro dc trlotl2o22 à OalO4l2O22, no ho.ário de 08h:@ àr lrh:m
ê d.t llhioo a: l8h:OO - sertão públlcr d. 

^berrúrà: 
oa/o4l2022 àt o9h:oo

com Í4êbimênto d€ do(uhentàçào ãté o horá.io da atêÍiur. da r.53:o, na
Rúa ,úlrô d. coit., 322 aênrrô P.ràdo sao ,osê Pa.anaauá-P., 1r andaÍ
- comilrão P..maoênrc dê u.it.caolsê..erô.i. Mlni.ipal dê Âdminiíràçáo. o
aor.iro r.oÍ dó .dirr, podêrá ar Í.nràóo nô .ídêí.ço ê horá.io à.imâ
meúio.àdo. tâmbém, átÍàvês do tit : lgp.pár.u.8u..pr-8d.br . .hamada
priblica. r.to|üçlÉ3 ádi.iônâis, dúvld.s ê pdidoe de êil.rê.'mênt6, dêvêráo
sr diíiaidor à CoôÉ5âo Pemanêntê dê Ucnaçào, ârÍ.vêi do ê mail:
.pl@pôr...auà.pr.aov,br ou alravés dor rêlêroms 41 1420-600l,

Pàrâôôaúá/PR, 16 de mô.ço dê 2022.
SII'ILA DA AO5A MÂRIA

pê|. Comlrtáo Pêróanentê de lr.lt.{ào

tcPf:) !ód.o6I»:0nd,D



Diiírio0FICIALPanú 9?34 5a leka I 17 NaÍ12022 - Edição n0 I 1 132

I Noua SantoBarbara I PotoBranco

^vlso 
DE LICITAÇAO

PRaGio ELFT IôNICo . . qaD2
Obieto: Aqüldçro de lN (qu.tm) veíêÍh., r.ro rÍr p.n . S.rEtrí. llurlclprl
d. Ed!..§to, E poí.. Cuhurl. S...ü.r1. Münki!'rl dc Srúd..
Tipo MêDr prcso. por ilem-
tNlcro DA sf,ssÃo DE DrspurÁ DE pREÇosr l! 09h00Bir do dt.
lllgll!!!r. por hêio do Ponll COMPR^SNET ltravés do sirc t!&rlÀry!À
compÉs8olem.mênrris.!ôs.br - uÂsc - 9E5.15?.

Píêço Máxi or RS óó3.m4.64 (sliscênros c três mil, qu!Ícnlt ê qüârÍo Í.iis .
srdra. qudro cmuvo§).

&&r&.ceII&E!ItlL pôder.o s.r obrida§ eD hôÉrio d. expsli.nr. Da

Prefêihm MBicip,l d. Nova Srntâ Bárbam. sÍo à RÚ1 Walftrdo Binen ôun d.
MoEês n" ??2, pêlo fone 4l-32ó6-8114, ou por E-nBil: liçúÂ$giàsb.AtraolLhr

Novd SsnrÁ BÍbarâ. lóOl/?0:?.
El.h. CrlÍior LIdltl dor Srnto,

prcgo.ir.

Poíariâ n'012.20:2
21JJ5E}2022

\lt,NICIPIO DE PALMEIRÂ- ESTaDo IX) PÂRAi*A
SECRET^IrA DÉ cEsrÃo púaLtcAE FINANÇ-{S

avrso DE r-rcrrÂÇÁo - pREGÃo f,l,ETRôNICo N.,3t/2022
PROCESSO ADITTNTSTR^T|VO r§.. 931/2022

O trlunicipio dc PalríEiE, ,trd!és d. §ur PrêBo.ir3 O6ciã1. roÍnr Éblicô quc À
lDilolqir. do dt. 3l/8n022 r.al;.ú ficnaçào m í'od.lidrd. de PREGÀO
ELETRONICO. do tiDo heDor prêço, visando . .rê.uçâo do *guiÍn objcio:
OBTETO: R€8isúo de Preç6 pa.! cveítuâl âquisiçno sob dênlaÍúr d. equipam€nbr
(ar-condrcionrdo. bllâtrça. pâssãdc'ra d. roupas. máqurna pira r.coíc,
plsíiffcádoÍa. ÍoIle de ouvido c fn{ÍEn6doÍâ) arílv.s dâ S.crcrariã Münicipal
d. Àssieancir S{)cid.
LOCAL: *w bllcônpri. oE üú "Acêsso ldcffifcado no lint - BLL Compr! '-.
Os inleÍersâdÔs pod6ào obLr o cdiral Íu inte8n âÍsvés do Poítl d. TmospâÉociâ
do Municipio pclo ciüercçô êlclíôni.o laua,DqlDoielr8qlahr nnvê do Accss
Público & BLL Írlo cBler.çô clc6ônico iúicâdo âciÍri ot julo & Dcpaí.rncnb
d. Licitsçõês & PÍcêitfr Municipal d. P,tmir.. l|ss hÔIs ,roínan ib expedicnic.
(} incÍessôdoà lsmbêm podsóô &ês§ s iofo.rmsôês rcla.iooâdâs â 6rs licÍriiô
c rçcebêr avisd sobrc o üdamcnlo do procesro mqliâtrte rcAistro m aplicâtivo
Bi.rApp, disporivêl parà smarlphooes Aodíôid (hI!§/du,teegh-çelolÂlprd
rppydêrrils?id-üÍ conm.cgtclêcorbid$D) e iOS (IúEÉjrblDr.êpkneÍd
bÍ/iôÍr/bid,pD/idl52668ll9l). loloÍmaçôês idiciiMis, úivid!. ou pediôs dc
ssclúft.iÍreíros Í,od.rào s.r soliciEdos alÍavê do foÍÊ: .12-3909-501:l ou pclo
c{tril: liciÍ!ê!í4Í!slmeie!.{ouk

uu!üclPto DE PATo BR^Nco
Avlso DE LlclTAÇÃo

f,Dtr^LDEpRf,cÁof,Lf,Tf,ôNtco:{'4ry2022.pRocEssol\'81/2022
O Municipio de Pato Br.s.o, ü.rSC J5r99ó, ahvés d. pteaÉiÍl R.tleã. RuÍato,
d.sign da pela 

^drninisr.çào 
Municip.l alravés dâ PoÍtaria n." 179j202:, loírâ

público Àôs i úêssrios que elizaí licirâ4âô nÂ modâ|i,1* ü P.egiô.on.cndo
í,,ns íle prnicipeção crclúsiw pefi ,,lc@cÃpr.sds . .npt s.t tt. peqt.no
po ., itens con coto tâ!..ratu Fn pcaicipaçAo etêlusiw d. nicncnprcso
c .ÁtE* d. pcqr.ro po* . ilÉrs d. 6pta paai.lmçõo p.n . pftes .,,
arrrr, ójetivândo r lmplnrt çàô de Rôgis& de Pre;os p6ra f!roÍ! . iia.ionada
?Atjlsiçro &. Fmhto dcscenávL po,l| rtu g.tíánico, ta'.àhos t tt'.,ro, ü,áüo,

Enâd. . ad,a tl,nL, ateÍ&nô .s nêccssidâd.s Já S€§rÊ6Íiâ Ilunicipal de
Srüdc, confonn. coodiçôcs e d€mâis .speci6.açôcs esrâbêlêcidâs no êdÍal c

scus a.cro§, §."do a licn4ào ú) tloo',l nor pr.ço', com cÍiÍérro d€ julgâm€nro

'r.no. Wço pt it ü.'.m confoÍmidâd. com as di$osiçôcs.o idÂs Í'a Lêi n"
I0.520nm2, Decrêb Municipol o'5.0t I , ilê 02 d.jánciro de 200, quc r.gülÂÍr'enh
o Sirlcma de Regislro & Preços. D(.crcro Vunicipâl Ír' 8.1jl, dr 08 dr jâíêiÍo dc
l0 I 9, Decrelo \runicipâl n' 8.574 dê t l dê novêmbro dê 201 9, L.i Cô'nplêmeotâí
n" 1212ü)6 e nhcÍqô.s,. sükidiÂÍiamênle a Lci Í' Il.666r lyrl luâs altêÍãsô€s .
dêruis legislâçôcs p.íineotes à m.Érir- O Feço máriÍno admnido pâm cotáçào
glob3l dô pes€nlÊ objero é &, nS Bt.óU),00. O rcc.bimênro &s pÍoposÍas.
docuÍncÍros de [.bilI!çáo. ab.nur. . disputa dc pÍe{os scú ôrclusi,rrme e por
mÊio clctrôtico, m cndercçoi hrlpr://wrw-gôvbrtom^ras. honirio oficaal 

'leBílsiliâ - DF, conromc scsuq 
^ 

SESSÃO PÚBL|C.A sE IN|CI^RÁ ÀS0g
(NOVEI I|OR{S D(| Dl { 3l DE MALCO DE ,0ll O ioreiro reor ô EdiÉl e

scüs ancrcs poderio 3cÍ rEliEío6 8Írruii.Gnrc (.In midir digiral) Jüoto a Dúisio
d. Licíaqõ.§, Íú PÍtf.itura Municipâl dc Pâro Bràmo, no honiriô dc ev.diêntc.
Ía Ru, Calamuru. n.'271, Clntro,.m Paio Bmnco - PR, ou n los síês: !r!L
Dllqkuço"9rtot h - hnp.r*l*.Íô! b./.úrpE. Dcúáis infonn çõ!s, fones:
(aó)l::G|5ll.ê-ír'âil:lkitsçle,Xible@I[8alrk. Paro Brüco, lóderE4o
ó. 2022. R.aienc Rul.to - Pr.so.irl

2§70n022

PREGÂo ELErRôrICo I§ ilrotl
Ipo: ilcrer Pr.Ío - Por ll.o
OBJEIO: RêgifiD rrê p.tços FÍ. êv.ond lquisiçào pâíÉLd.- dc gêieÍos âlitrBtrlicios
p.Ír o prEpôro dâ ÍteÍsndâ es.!lôr, .m at.ndiDênto â!6 alunas mrritulsdos nl Rcdc
Públic{ d. Ensiro do Ílluni.ipio d. Pià, m úo & 2022, {rc a.lido com a Resolsi{,
FNDE Ír'06 d€ 0t d. mtio dê m20. côltfome solicit4io dÁ SccÍet ris Municipal dc
Ed'lcl§ão. Edt l dirrorlÍ.lm.th: n*w-pnd}r.toÍh.I paín do dl. lU0320l:.
Erlr.!. dú pÍlpo.t Í , p6niÍ d. l&03,2022 m SiE d. Bolsâ BrÀril dê LicÍa{i.s
- BLL. Àb.rrlr. dD PÍúpor..r: lllorno?2 is Srh30 (hoÍtuio dc Bnsiliâ) m sit':
já citrdo.

I PatoBragodo

REPUBLÍCÀçÂo - Avlso DE LtcrrÂÇÀo
PREcÃo ELETRôNrco N. oltao22.

RECÍME DE cotffRAT^ÇÀo: MENoR pREÇo cr,oBÀL.
OBJETO: Conlrstâçâo de cmpÍ6a pam fom.cinc o dc 0l {um) aparêlho dr
ult6sú dopplcr colorido, o qual eÉ rdquiíido coh rêcuts do EsÍâdo ê
scÍá ul;liãdô pê1o3 pmfissionais da SarüÍiâ dc Sâúdê ô Municipio dc pâlo

Bilgdo - PR. confome quâmidâdcs c cond;çôcs mÍnimas Íelâ.ioüdâs oo TcrÍno
d. RefêÍÉnch rrcro so Editá|.
PERioDo DE RIC8BIMENTo D-{S pROpOsTAs: dâs 08hr0nin do diâ
:í02202 &té .§ l4h lonin do di! I I/012022.
ABERTURÂ E JUICAMENTO DAS PROPOST.{S: ,s l4,l'lsmh do dir
I t/03202t.
IxÍclo DÀ sf,ssÀo Df, DIspuT^ DE pf,Ecos: às t.lh2omin do dia
1vo312022.
RElf,Rtr\CtÂ DE Tf,MPo: Honiíô De BÍlsitia (DF).
LOCAL: PORTÁL BOLS^ DE t_tCtTÂÇÔES DO BRASIL - BLL [nps:/'

EDITÁL: O .díal eíalli disponivel aos iúeÍ.ssâdos pra do$.I ond no sirc do
municipio: wlr1r.prtobÍÊsâdo.pr.gov.bÍ nâ abr "Licir,fõ€s - Lici!âçô.s sbêí.§".

Pato Bntado - P& aos 25 dias do mà dc f.lrÍEim d. :012.
JOIINJ. TY. \ODARI
PEÍd'o cm Ei'mhlo 

23,.2nozr

Pi€P?R, l, ê m.&'o dc 2ír:2

lrsrcDs Aurélio M.l.»ct
Pftgo.im llrniciprl

23631t2022

I PiraídoSul

avlso DE LIcIT-{ÇÀo N'fl»no!2
PREGÂo N.009,2022

o MrrNrcipro DE ptRAi m sul. ES rADo Do p^RÁNÁ. roma P|,iblico
qüe rcáliz'.á ti.i.e{io n. modâli.hdc pREGÃO. Í'a foÍmá ELETRÔ}iICÁ" rip"
Mf,NOR PREÇO POR nTlrt vissÍdo a contrst4lo dô pers6â juridi@ p6ra
prcsiâção .lê srl'iços d. Ímnurcnçao prÊven.i\? c coFêrila êm háquinas, t arore§
ê §€rviços de guimho parÀ S€.rctâío MúicipÀl dc lnÊaêstÍutur& V0lor Máxino
Tohl: RS asó.mqm (qürtÍocerL. . ciíqcmh c ..k mll rÊrir). Locll: )rebll
q&U'Acss$ ldenrificdo". Receàim o &s Proposrâs: Â paíi, drs oEhoomü
do dit l8,o.l/20?2 àÉ às oStoomin do dia l0 0lro:2- Abenüls . Julgün nto Ítr5
PÍoposrrs: tra5 08h0lmin aÉ às oth5rmir do di! 30/0312022. lDlcto d. S..ío
dc DLpüt. d. Pnçr.: o9hmEh do dh 3ty03/2022. (»§-B,ElLlioÊiubI§llsr
Hôriri) & BÉsili. r DFt. Infoflrt!çõês ComplêoÊrllcs: O êdirll podeá s.r ótido
úrà!és ô síÍb d. PÍ.f.irú! Msicipal d. Prlri do Sul (turnr,,wwoiraiioÁul
!rte!r!o e dcÍnâi. iDfoÍnBçõês pod.ÍÀo .eí solichados pÊlos iocÍcssados n
Secrctarü Municipsl dc Administração, nâ PIâçâ Àlipio Do&inguls, n, l,l. eÍ! Pirai
do Sul, Estâ.lo do P.Íâruir ou p.lo.-moil s!Al@li(Âiílasgl!!,so!.k.

Pitii .to Sul. 24 & ltYcEiro dÊ :022.
HENRIQUE DE OLIVEIRA CARtiEIRO

fte fciro Munisipal
14247m22

lódÊ mrrCD d. t02:
Lriliü. Co.h

I Polmeira

I Piên

2417012022
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IMPRENSA OFICIÂL -
Lei n' 66O, de O2 de
abril de 2O13.

Novâ Santâ Bárbara - PR, I 7 de MARÇO de 2022 - Diério Oficial Eletrônico-Ediçàot 217 6 / 2022- | | |

- Novs Santo Bórbaro, Paraná. TERÇA-FEIk4, l6 de MARÇO de 2022.

AVISO DE LICITA o
pnrcÃo nr,ltnôxtco n.. qlzou z
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a
Secretâria Municiprl de Educâção, Esporte e Culturr e Secretarir
I ricipal de Saúde.
tpo Menor preço, por item.
INicIo DA sEssÃo DE DIspuTA DE pREÇos: às 09h00min do
dia 3110312022, por meio do Ponal COMPRASNET através do site
http://\rry'\e'.comprasqovemamentais.qov.br - UASG - 985457.
Preço Máximo: RS 603.044,63 (seiscentos e três mll, qusrenta e
quatro reais e sessentâ e três cêntavos).

l1&f.[rc0elCOg3l9p911[4[eÂ: poderão ser obtidas em horário de
expediente na Prefeirura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone 43-3266-81 14, ou por
E-mail: licitacaoríilrsb.pr.sov.br
Nova Santa Bárbar4 1610312022.

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Pregoeira
Ponana n" 01212022 Nova Santa Bárbara, I ó de março de 2022

CLAUDEMTR VALÉRIO

Prefeito Municipal

Nova Santâ Bárbara - PR, 17 de MARÇO d,e 2022 - Diá,rio OÍicial Eletrônico-Ediçâ o: 277 6 I 2022- l2 |

.§,{SO DE LICITAÇ. O
PREGÃO ELETRÔNTCO O.' SIZOZZ

Objeao: Aquisiçâo de 01 (uma) retroescâyadeira 4x4, referente ao
Convênio no 92042812021, junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Àbastecimento,
Tipo Menor preço, por item.
INÍcIo DA sf,ssÃo DE DIspurA DE pRDÇos: às 09h00min do
dia 3010312022, por meio do Portal COMPRASNET através do site
hnp:rr!\ !ÀLqonoprasgovemamentais.gov.br - UASG - 985457.
Preço Máúmo: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
lnformacões Complemêntâres: poderão ser obtidas enr horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, pelo fone 43-326ó-81 14, ou por
E-mail: licitacaotritusb.pr.sr)v.br
Nova Santa Bárbara, 1610312022.
Elaine Cristina Luditk dos Santos
Pregoeira
PoÍtÀria n" 012/2022

Nova Santa Bárbara, 16 de março de 2022

CL/aDEMrR YaLÉRto.

Prefeito Municipal

Diário Oficial EletÍônico do Municipio de Nova Santâ Bárbara
Ruâ: Welfredo Biltêncourl dê MoÍaes n'222 - Centro

Fone./Far: (43) 326&81m
E-fi âil: diaÍiooficial@nsb-pr.gov.bÍ / pmnsb@n-sb.pr.gov.br

Dúlrbro .$inãdo po. CâdíEdo O'gibl -floÉ SônL Bárbâ6 P.êlêúrÉ tÀrn@pall
95661OA00001ôOJC SEnS- S@
lÊrttdÍb a tú,ltib &dâ q. vií.Eâdo
.rrôó. (b riikl
lqlearsàrÍarr.E&!6a(tüi9eclelc

Diário Oficial Eletrônico
Município- de Nova. §anta Bârbara
CLAUDEí?ÍIR VALERIO - Prefeito Municipal

PODER EXECUTTVO

I. Poder


