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São Bernardo do Campo, 04 de abril de 2019.

DECLARAçAO

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, empresa inscrita no CNPJ/I/F sobe n. e

03.470.72710001-20 lnscriçáo Estadual n. a 635.005.760.1 10, com sede na Avenida do

Taboão n. 'p899, Rudge Ramos - São Bernardo do Campo/SP, CEP 09.655-900, neste

ato representada por seus procuradorês, declara que a empresa ARAVEL

ARAPONGAS VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n. e 75.406.8271000í47, com

endereço na RUA ANDORINHAS, 88, Bairro CENTBO, ARAPONGAS - PR, na

presente data possui contrato de concessáo comercial em vigor para comercialização

de veículos da marca Ford e seus componentes, bem como para prestaçáo de

assistência técnica e revisões periódicas.
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FORD MOTOR @iIPANY BBASL LTDA
DRD - Dealeí Netwoík Development
Cristiano Pinheiro da Cruz

K.:44 K.ç

Fo.d ilolor Coúpany Bêll Ltdá.
lalnz: Àv6ílda Oo Í.!oáo, 8ge - Rud€ Ralllo3 - São Bêmrído do clmpo -§P - CNPJ: 03.470.727re00r -20 - Fonê: (l 1) 4174-4rue

Fl[al: Av.nld. HmÍy Ford, 2@ - COPEG - Camaçarl - B^ - CI|PJ: 03.4m.727 P1H7 - Fonê: Ot) 4174-47$
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ARAVE L .ARAPO NGAS

VEíCULOE LTDA.
RuaAndorinhas l{.. EE

Centro - CEP: 46.700.O5f
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FOBD MOTOR @iIPANY BRASIL LTDA
SA Dealer CE & Brazil Business MaÍket Rep Supv.
Karine l'ieíni Koga
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25t05t2020 EmissáÔ do CICAD

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

?8

*-",.l/{ ffi
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DÂ FÂZENDARECEITA ESTADUAL

'T rpo

CPF

CPF

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA DAS ANDORINHAS, 88 - CENTRO - CEP 8670í-190
FONE: (/B) 3275€900

Município de lnstalação ARAPONGAS - PR, DESDE 03/1974

( Estabelecimento Matriz )

QualiÍicação

Situação Atuat 
ATIVO- REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 Do MES+1' DESOE

Natureza Jurídica 206.2 . SOCIEDADE EMPRESÁRA LTDA

Atividade Econômica Principal 451í-'l/0í - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
do Estabelecimento UTILITARIOS NOVOS

Atividade(s) Econômica(s) 4$0-7/03 COMERCTO A VAREJO DE PECAS E ACESSORTOS NOVOS
Secundária(s) do - pARA VETCULOS AUTOMOTORES
Estabelecimento

lnscrição no CAD/ICMS

6280055245

lnscriÉo

328.444.50644

493.7 t2.í 56-í 5

lnscrição CNPJ

75.406.827l000í 47

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

SERGIO BARROS DE CARVALEO

SONIA CRISTINA GRASSANO BARROS DE
CARVALHO

lnício das Atividadês

03/1974

QualiÍicâção

sócro-
ADMINISTRADOR

sÔcro

Este CICAD tem validade até 2410612020.

Os dados cadastrais deste estabelêcimento poderão ser confirmados
via lntemet www.fazenda.pLgglLbI

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da

Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Emitido Eletronicamente via Intemet
2slOsl2O2O 15:05!00

Dados transmitidos de forma
segural

Tecnologia CELEPAR
o

Ts.coo.seTlooo1 .oI
ARAVFL.ARAPONGAS

VEICUTOS LTOA.
RuaAndorinhas N.. gE

CentÍo. CEp: 86.700. OSs
ARAPoNGAS - PR. JL

https:/,fwv/w.arintemet.pr.gov.br/cadicÍní_ce_ClFS11D.asp?elncludeLinkFacil=S&êCadicms=6280055245&eUseÍ=20774 1t1

cAD/rcMs No 62800552-45
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ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO C
ATIVA rzs.+oo.az7looo1 - o

TRAL DATA DA SITUAÇÃO
CADASTRAL
03/íí12005

velcut-os uton.
RuaAndorinhas N'.8E

tvo DE stTUAÇÃo CADASTRÂL

L- nneeoruGAs. PR.SITUAÇÃo ESPEcIAL DATA DA SITUAÇÃo
ESPECIAL

ü

REPUBLTCA FEDERATTVA DO BRASIL

cADASTRo NAcToNAL DA pESSoA .luRÍotcR

TiTULo Do ESTABELEcIIüENTO (NoME DE FANTASIA) PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔÀ,1ICA PRINCIPAL
45.1'lí-0í - Comércio a varejo de automôveis, camionetas e ulilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃo DAS AIIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.íí-1-02 - Gomércio a varejo de automóveis, camionetas ê utilitários usados
45.20.04í - Serviços ds manutençáo e reparaçâo mecânica de veiculos automotores
45.20-0.02 - Serviços de lântêrnagem ou Íunilaria ê pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automolores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veiculos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos automotores
45.20.0-07 - Serviços de instalação, manutençâo e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7{3 - Comércio a varejo de peças e acêssórios novos para veiculos automotores
45.30-7-05 - Comércio a vareJo de pneumáticos e câmarasde-ar
77.íí.0.00 - Locação de aulomóvêis sem condutor
45.í2-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores

cóDrGo E DESCRIÇÃo oA NATUREZA JURiDTcA
206.2 - Sociêdade Empresária Limitada

COMPLEMENTO

CEP
86.700-055

BAIRRO/DISTRITO
CENÍRO

MUNICiPIO
ARAPONGAS

UF
PR

ENDEREÇo ELETRÔNIco
administracao@a.ayel.com.br

TÊLEFONE
(43) 3275-8e2s/ (43) 327s€900

NúMERo DE rNScRlÇÃo
75.&6.8271000147
Í',lATRlZ

COMPROVANTE DE INSCRI E DE SITUAçÃO
CADA

DATA DE ABERTURA
26/03/1969

NOME EMPRESARIAL
ARÂVEL ARAPOT{GAS VEICULOS LTOA

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 2010512020 às 'i.5'27:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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R ANDORINHAS
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32s ALTERAçÃo coNrRarual
ARAvEL ARAPoNGAS veicur-os lroa.

cNPJ N" 75.406.82710001-07
N|RE 412.0001457-2

SERGIO BARROS DE CARVALHO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, nascido em 24.05.1959, administrador de
empresas, inscrito no CPF/MF sob o no 328.'144.50644, poÉador da carteira de
identidade RG no M-926120 SSP-MG, residente e domiciliado à Rodovia
Herminio Antonio Penacchi, Km 05, Rodovia PR 344, CEP 86700-970, na cidade
deArapongas, Estado do Paraná,

Unicos sôcios da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a denominação
de ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDÀ, inscrita no CNPJ sob o no

75.406.82710001-07, com sede e foro legal na cidade de Arapongas, Estado do
Paraná, à Rua Andorinhas, 88, CEP 86.701-190, Centro, com seu Contrato
Social registrado perante a Junta Comercial do Paraná sob o no 412.000.1457-2
em sessão de 2110311978 e última alteração contratual registrada sob o número
20183262751 em sessão de 1210712018, resolvem alterar o Contrato Social da
Sociedade na seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da Filial ARAVEL
ARAPONGAS VEíCULOS LTDA- CNPJ 75.406.827t0005-22, de Av. ltamaraty,
no 25, Centro, CEP 86600-000, na cidade de Rolândia, Estado do Paranâ, para
Avenida Presidente Getúlio Vargas no 300 esquina com avenida Erick Koch
Weser 1 1 , CEP 86601-512, Rolândia, Paraná

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrênciâ da alteração constante acima,
resolvem os sócios consolidar o Contrato Social da Sociedade, para que surtam
os devidos efeitos, aprovando dessa forma o contrato social nas condiçÕes e
formas seguintes:

Çs.+oo.se7loool .oil
ARAVEL.ARAPONGAS

VEiCULOS LÍDA.
RuaAndorinhas N'. EE

Centro. CEP: 86.700 .055

l- lneeoruGAS . PR. J
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IUNr COÀ EiC!AL
DO PARA}{A

qERtIErco o REGISTRo Ett 02/03/2019 07:08 soB x" 201917113a9.
pR(/rocor,o: 191?113{9 DÊ, 30/04/2OLg. CóDr@ DE VERTETCÀÇÀO,
119019{9,120. tuRE: 4:.200014572.
ÀRiÀVEL ÀRÀPOI'GÀA VEICI,IOS l.iDÀ

r,BrÀlrDRo úÀRcos &ÀYsE! BrscÀrÀ
sEcREr1íRro-@RÀ!

csRrrrBÀ, o2/o5/2oL9
lrw. ôqr!êÊlfâci1. pr. gow.br

À walidãdê d€stâ docrrÉDto, !ê iry!êsso, ficâ süj€ito à êoqrlowação dê auâ âutêíticidÂdê aos req)Ôêtivos portais.

SONIA CRISTINA GRASSANO BARROS DE CARVALHO, brasileira, casada
sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 05.07.1962,
decoradora, inscrita no CPF/MF sob o no 493.712.156-15, portadora da Carteira
de ldentidade RG sob o no 1.972.002 SSP-PR-PR, residente e domiciliada à
Rodovia Hermínio Antonio Penacchi, Km 05, Rodovia PR 3114, CEP 8ô700-970,
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
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SERGIO BARROS DE CARVALHO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, nascido em 24.05.1959, administrador de
empÍesas, inscrito no CPF/MF sob o no 328.'144.50644, portador da carteira de
identidade RG no M-926120 SSP-MG, residente e domiciliado à Rodovia
Herminio Antonio Penacchi, Km 05, Rodovia PR 344, CEP 86700-970, na cidade
de Arapongas, Estado do Paranâ,

SONIA CRISTINA GRASSANO BARROS DE CARVALHO, brasileira, casada
sob o regime de comunháo universal de bens, nascida em 05.07.1962,
decoradora, inscrita no CPFII\4F sob o no 493.712.156-15, portadora da Carteira
de ldentidade RG sob o no 1.972.002 SSP-PR-PR, residente e domiciliada à
Rodovia Hermínio Antonio Penacchi, Km 05, Rodovia PR 344, CEP 86700-970,
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a denominação
de ARAVEL ARAPONGAS VE|CULOS LTDA., inscrita no CNPJ Sob o nO

75.406.82710001-07, com sede e Íoro legal na cidade de Arapongas, Estado do
Paraná, à Rua Andorinhas, SS, CEP 86.701-190, Centro, com seu Contrato
Social registrado perante a Junta Comercial do Paraná sob o no 412.000.1457-2
em 2110311978 e última alteração contrâtual registrada sob o número
20183262751 em sessão de 12107120'18.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NoME EMPRESARIAL, SEDE E DOMIC|LIO! A
sociedade gira sob o nome empresarial de ARAVEL ARAPONGAS VEíCULOS
LTDA. e tem sede e domicílio na Rua Andorinhas, no 88, Centro, CEP 86701-
190 em Arapongas-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A SOCICdAdE
poderá a qualqueÍ tempo, abrir ou Íechar filial ou outra dependência, no país ou
no exterior, mediante alteraçáo contratual assinada por todos os sócios.

32s ALTERAçÃO CONrRarUel
ARAVEL AR,APONGAS VEíCULOS LTDA.

CNPJ No 7 5.406.827 10001 -07
NIRE 4í2.000'1457-2

ris.qor,.azl/oool .oI

YY

2 ARAVEL -ARAPONGAS
VEÍCULOS LTDA.
RuaAndorinhas N.. BE

Centro . CEP: 86.700.oss
ARAPONGAS. PR. JL

cERrrErco o aEGrsTRo ü 02/ o5/2ol9
PRor'locolo: 191?113{9 DE 3O/O|I2OL9
11901949420. IiIRE: a1200011572.
À8iÀVEL ÀRiÀPONGÀ§ VEICUIOS LTDÀiJ-

,LrNÍÀ co,! tâclÂL
DÔ PÂIANÂ LEJÀNDRO I{ARCOS &ÀYSEL BISCÀIÀ

sEcslrÁaro-cEaÀt
coRrrtBA, 02lo5/20L9

07:08 SOB N" 201917113{9
cóDrco DE vERrErcÀçÀo:

coNSoLrDAçÃO Oe CONTnATO SOCIAL
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA

cN PJ No 7 5.406 -827 I OOOI -07
N|RE 412.0001457-2
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324 ALTERÂçÃo cournarual
ARAVEL ARAPoNGAS velculos Iroa.

c N PJ No 7 5.406.827 I 0001 -07
NIRE 412.0001457-2

Parágrafo Único: a sociedadê mantém as seguintes filiais:

a) ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA - à Av. Minas Gerais, no 540,
Apucarana - PR, CEP 86.804-000, com capital de R$ 5'1.000,00 (cinquenta
e um mil reais);

b) ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA - à Av. Presidente Getútio
Vargas no 300 esquina com avenida Erick Koch Weser 11, CEP 86601-
512, na cidade de Rolândia - PR, com capital de R$ 51 .000,00 (cinquenta
e um mil reais).

cLÁusuLA TERCETRA - rNicro DAs ATTVTDADES E pRAzo DE DURAçÃo
DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 21103/1978 e seu
prazo de duração é por prazo indeterminado.

cLÁusuLA QUARTA - OBJETO SOGIAL: A sociedade tem por objeto a
exploração no ramo de: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos, Comêrcio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
usados e em consignaçáo, Serviços de manuten$o e reparação mecânica de
veiculos automotores e utilitários, Serviços de lanternagem ou Íunilaria e pintura
de veículos automotoÍes e utilitários, Serviços de manutenção e reparação
elétrica de veiculos automotores e utilitários, SeNiços de alinhamento e
balanceamento de veículos automotores e utilitários, Serviços de lavagem,
lubrificação e polimento de veículos automotores e utilitários, Serviços de
instalaçáo, manutenção e repaÍação de acessórios para veículos automotores e
ulilitários, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veÍculos
automotores e utilitários e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar,
e Locação de automóveis.

cLÁusuLA QUINTA - CAPTTAL SOCIAL: O capital social é de R$
1.020.000,00 (um milhão e vinle mil reais), divididos em '1.020.000 (um milhão e
vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma,
subscritas e já integralizadas, pelos sócios e distribuidas da seguinte forma:

SONIA CR]STINA GRASSANO
BARROS DE CARVALHO

Total

*P

3 trzs.aoo.az7looo1 'oI
ARAVEL.ARAPONGAS

VE,ÍCULOS LTDA.
RuaAndorinhas N'' 8E

centro'cEP:86'700'055 r

c.Rrr'rco " L**AgA90llÊSS,;.BB'" J,r,rr.,
pRo!ocor.o; tgizrr:rc DE 3ololl2olg. óorco oz vBBrErcrçÂo,
119019a9a20. xral: {1200014572.
ÀaiÀvEt ÀaÀPoxcls vErclrlps !lDÀ

(%t Quotas Valor (R$)
SERGIO BARROS DE

CARVALHO
95.00 969000 969.000,00

5.00 51000 51.000,00

'100.00 1.020.000 1.020.000,00

DO ?ÂRANA ].EiÀNDRO IIÀBCOS RÀYSEI. BISCÀIÀ
szc8lrÁnro-eax,

ft rll ,l. /^. /.nr e

Sócios



32! ALTERAÇÃo conrnetunt
ARAvEL ARApoNGAS veícur-os ltoa.

CNPJ No 75.406.82710001 -07
NIRE 4í2.0001457-2

ct-Áusut-l sExrA - RESpoNSABILIDADE Dos sóqos: A
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme
disposto no art. 1 .052 da Lei 10.406/202.

cLÁusuLA sÉTtMA - cEssÃo E TRANSFERÊNCtl DE euorAS: As quotas
sâo indivisiveis e não poderão seÍ cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consenlimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçÕes e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se rcalizada a cessão delas, a alteração conhatual
pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda c,eder ou transferir todas ou parte de
suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e pÍazo de pâgamento,
para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão
Íazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em
prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu
direito de preferência, a cessâo das quotas se fará na proporção das quotas que
então possuírem. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OTTAVA - ADMINISTRAçÃO DA SOCIEDADÉ E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá ao sócio SÉRGIO
BARROS DE CARVALHO, com poderes e atribuições de gerir e administrar os
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos
necessários à consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 10 - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
mandatórios da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações
que poderáo praticar.

84

YP
§ 20 . É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações sejarem favor de qualquer dos qlqtistas ou de

o | 75.40ô.827/ooo1 'oi'
ARAVEL.ARAPONGAS

VEiCULOS LÍDA.
RúaAndorinhes N" 8E

Centro'CíP:86'700'055 tI lnePoNGAs ' PR. J
csnrrerco rzCtsTrc 4 O2/OS/2OL9 07:08 soB N" 20191711349.
;Rúocoro' 191?11349 Dz 3oloal2oLs. i6reo DE vza:rrceçÂo:
119019{9{20. LlRE: {12000145?2.
àB]ÀIIEL ÀRiAPOXqÀS r,EICOIêS ITDÀi-êZrr

';Ur.ttn COragrCnt l: Íl9Jl!ôfl .l
IE:ÀNDRO üÀaCO§ &ÀYSE! BrSCÀrÀ

sEclEl.liRro-cEsÀ!
.rrErttEÀ. o2lo5l2íl,.9
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terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

cLÁusuLA NoNA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de
comum acordo, Íixar uma retirada mensal, a título de "prôlabore", observadas
as disposiçôes regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA DÉctMA - ExERcicto socrAL, DEMoNSTRAçoES
FTNANCETRAS E PART|CiPAçÃO DOS SOCTOS NOS RESULTADOS: Ao
término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administraçáo, procedendo a elaboração de
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Após
os referidos procedimentos, o lucro então verificado será distribuído entre os
quotistas, podendo esta distribuiçâo se dar de forma desproporcional à
proporÉo de suas respectivas participaçÕes na Sociedade, ou ser retido, total
ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou em reservas da sociedade;
e/ou capitalizado, devendo, sempre a decisão sobre tal matéria ser tomada
mediante aprovaçâo dos sócios da Sociedade

cLÁusuLA DÉclilA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro
meses seguintes ao têrmino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as
contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrÍto,
e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que nâo
exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIçÃO DE
SOCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, â data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

cLÁusuLA DÉclMA TERCETRA - DEcLARAçÃo DE DESIMPEDIMENTo: o

32' ALTERAÇÃO CONTRATUAI
ARAVEL ARAPONGAS VEíCULOS LTDA.

CNPJ No 75.,106.8271000í-07
NIRE 4í2.0001457-2

lgl que não está impedido dec{ercer a
! zs.aoo.BzTlooo1 - 07'

Administrador declara, sob as penas da
5

v,Y

ARAVEL.ARAPONGAS
\ .: íC U L OS LTDA.
RuaAndcrinhas N" 88

ffi ;ã:ài:,",!i?*ffiãffiÂ'üsffi .r"ú#-ffi '
11901949a20. IIIRE: a120001{572.
ÀBÀI'EL ÀRÀPONGÀS VEICSIPS Í.!DÀ

I,EÀ}IDRO !4RCOS RiÀtSEÍ, BISCà!À
sEGEaÁaro-c8aÀ!

^mrltrtt. 
,21o5t2019

)UNIA COr.ErcUl
DO PARÀNA



,

32a ALTERAçÃo coNtnatual
ARAVEL ARAPoNGAS veícur-os lroa.

c N PJ No 7 5.406.827 I 0001 -07
NIRE 412.000í457-2

Çs.+oo.ae7looo1 - 07
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administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricaçáo, peita ou suborno, Çoncussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, conlra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de
Arapongas-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçôes
resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim justas e contratadas, Íirmam as partes o presente
instrumento em 01 (uma) via.

Arapongas, 25 de Abril de 2019.

soNlA c A GRASSANO
CARVALHO

BARROS DE CARVALHO
BAR Sócio Administndor

SÉR

ARAVE L. ARAPONGAS
VEIüULOS LTOA.
R.Ia A ndoÍiÊhas N'.8E

CentÍo' CEP: 86.700' 055

l- anaeou6lg . PR. _l
6

cERtIFIco o REGISTRO ül O2/O5/20L9 0?:08 SOB lí" 201917113{9.
pRorocúrêr 191711349 DB 3O|O4/20L9. CóDIGO DE VEr.rErCÀçiO:
11901919420. NIBI: 4120001,15?2.
ÀRtÀvEr, ÀRÀlotfcÀs vElcqlps LtDÀ

Jt r.lTA @MtrclAL
OO PANANÀ I.E]ÀNDBO I{À&COS FÀYSBL BISCÀI]À

sEcRrrÁRro-cERÀ!
cuRrrraÀ, 02/05/20\9

ffi . eqrlsaâfâcÍl.p!.gov.br
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AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certi{rca qve em 3010412019, foi realizado para a empresa

ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA, o registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue:

l9l7l1349 2019 t't 1 1349 002 t 024 4t90t2t2231 7 5 .406 .827 /0005-22 Avenida presidente geúlio varsas. 300

trzs.+oo.az7looo1 'oI
ARAVEL.ARAPONGAS,

VEíCULOS LTDA.
P Ira Andorinhas N" 8E

Cer,tro - CEP: 86.700' 055

l-. lneeoxcAs ' PR' J

cEiRaIEIco o REGISTRo u O2/05/20L9 0?:08 soE x" 20191711349.
ppo4lclroi 191?113a9 DZ 30lO1/2lag. cóDr@ DE VERTPTCÀ§iO:
11901949420. IIRE: 4120001{572.
ÀII]ÀVEL ÀRiÀPOIIGÀS VEICI,I'S lIDÀ

JIJNT^ COMErcl^t.
DO PAIANÀ rÃLlrDRO !ÀBC9S a,ÀYSE. arscÀfrÀ

SECREITRTO-GEÀII
c9RrrrBÀ, 02/05/2019

Yrv. eqrêràfacif . pt. gow. b!

À val.idâd€ d€ste alocrsônto. se iq>!€sso, fica sujeito à coq)rowâção d€ 6ua âutêaticidad€ uos rêslrêctivoa port-aia.

Protocolo lArouivamento iAto/Evento I Ni." CNPJ Endereco

I



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 021470952-00

Certidão fornecida pata o CNPJ/MF: 7 5.406.8271000
Nome: ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA

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

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

Válida Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conflrmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov. br

88

Es.+oo.u7loofi -oI
ARAVEL -ARAPONGAS

VEICULOS LÍDA,
RuâAndoÍinhes N" 88

Centro 'CEP: 86.700 ' 055

[- anaeoncAs'PR. t

12t06t2020

ffivb lnte.nêt Pútblk2 (t&o2/mN 16:12351

at€
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Juízo de Direito da Comarca de Arapongas - Paraná

EXCLU NTE
Falênc Concordata
0 udicia.l) contra

VEÍ

.Iosé Maurício Bar de Pinho Tavares
Contador, Partidor, Distribuidor,
Depositárío Público e Ávaliador Judicial da
Comarca de Arapongas, Estado do Paraná,

eno exercrcto, naforma da lei, etc

C TIFICA pedido verbal de

em seu rio, os livros
Juízo D to

s), cou Ão CONST
di ção de Pedido de

de Empresa
a ca ARA L ONGAS

no bo n" 75.406.8 71000

************
rt rr rí** * rr rí rí ** * * r. r< * * r.:t Í:t *:t Jí *:t

tem OS curso

do araná,

.J'
:)

pessoa interes
dos feitos q
Arapongas,

RE

de distribuições
sta Comarca de

ou o

LTDA mscn

,< rt !i * * rr* *rírí *
*Com a ressalva de quaisq uer almente, já registrados junto
ao sistema do PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados, até a

te data, junto a este setor de Distribuição.

I,;jirc'rs iütílí)

I(

75.406.827t0001 . 07
ARAVE L.A RAPO NGAS

VEICULOS ITDA.
Rua Andorinhas l{',8E

CentÍo . CEP: E6.700 - 055

- ARAPONGAS - PR. _l

ode

CERTIDÃO

rl
f,. -r

-

J

I
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i,INISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

CERTIOÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAISEÀDIV|DAA UNIÃO

Nome: ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 75.406.827l0001-07

Ressalvado o di.eito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscreveí quaisquer dívadas de
Íesponsabi:idade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débilos administrados pelâ Secretâria da Receita Fedê.al do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos lermos do arl. 151 da Lei no 5.'172, de 25 de oütubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideÍação para Ílns de certiÍicação da regularidade fiscal, ou aiada não vencidos; e

2. não constam inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposlo nos arts. 205 e 206 do CTN, este documenlo tem os mesmos erêitos da certidáo
negaliva.

Esta certidão é válida para o êstabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de enle tederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da âdministração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prêvistas
nas alineas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1 I da Lei no 8.212, de 24 de iulho de 1991.

A aceitação desla certidão está condicionada à vêriÍicaçâo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. b r> o! <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão
Emitida à
Vá!ida a
Código
Qualqu

com base na Podaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
20 <hora e data dê Brasília>

ão: ABO2.DE1 D.3CO3.879F
nda invalidará este documento

[s.aoo.ae7looo1 . oI
A RAVE L.ARAPONGAS

VEICULOS LTDA.
RuaAndoÍinhas N.. g6

CentÍo . CEP: 86.700 - OSs
ARAPONGAS - PR. J

:18:26 do dia
21t09t2020

e contÍole da
U

L



Consulta Regularidadc do Êlrprcgador hltps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrfi/pageycoosultaEmpregadorjsf
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GiAIXA
CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Socia l:
Endereço:

7 5 .406.427 / OOO1 -O7

ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA

PC MARIA COELHO AGUIAR 88,/ CENTRO / ARAPONGAS / PR/
86701-730

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referente
decorrentes das obrigações

uições e/ou encargos devidos,sa

validade:10/03/2020 a

Certificação Número: 2 25247 009639

Iníormação obtida em 14/04l2O2O 23122:49

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

Çs.+oo.az7loool 'oI
ARAVEL.ARAPONGAS

VEICULOS LTDA.
Rua Andorinhas N" 88

CentÍo' CEP: 86'700' 055

t- ARAPoNGAS ' PR'

07107 /2020

o FGT

I ol' I

I

14t44/2020 23:23

Voltar mprtrn
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Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA NO 781812020

92

Cód. Contribuinte.....:

Nome/Razão Social.:

cNPJ/CPF...............:

Endereço.................:

Complemento..........:

Bairro......................:

CEP / Cidade..........:

Requerimento no......:
1ina1idade................:

Va1idade...................:

173738
ARAVEL-ARAPONGAS VEíCULOS LTDA
75.406.827t0001-07
RUA ANDORINHAS, 88

CENTRO
86.701-l90 i Arapongas

Li ção Contrib nte
90 dias após da de emissão.

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, não existem
débitos municipais referentes aos cadastros mobiliário e imobiliário.

Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser
apuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados
e já ocorridos.

Arapongas - P , 29 de abril de2020

rzs.+m.ge7looo1 - oI
ARAVEL.ARAPONGAS

VEICULOS LTDA.
Rua An<torinhas N'.88

Cenlro - CEP: 86.700 '055

l- lneeoucAs 'PR. ,

*'

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPONGAS

Secrêtaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributo e Fiscalização

Emitida Eletronicamente via internêt em:
29t04t2020

Para veriÍicaÍ a Autenticidade desta C€rtidão acasse
www.arapongas.pr.gov.br

na opção 'Cldadão'

Certidão n'7818 i 2020
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CERTIDÃO NEGÀT TVA DE DEBITOS

NOME: ARÀI'EL ARAPONGAS VETCULOS LTDA

ISTAS

certidão
ExpediÇão
Validade:
de sua ex

n": 50
(MÀrRIz E EI],IAIS) CNPJ: 75.406.827 /0007-07

c20
14:51:40

0 (cento e oitenta) dias, contados da data
02 / 2020 ,

17 /08/2020 -
diçào.

Certif ica-se que ÀRÀvEL àRÀpoNGÀs vErcrrúos r,TDÀ
(UÀrRIz E FMÀrS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

?5.406.82'l/OOOL-O't, NÀO CONSIÀ do Banco NacionaL de Devedores
Trabalhistas.
Certidào êmitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12,440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n" 1410/2071, do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cêrtidão são de respon s abi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçâo.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus es tabe lecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenti-cidade no portal do ?ribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus ,br) .

certidão enitida gratuitamente.

rtÍFoRt ÀÇÀo ruPoRTÀ![rE
Dc Banco Nacional de Devedores Trabaihistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabêlecj-das em sentenÇa condenatória transitada em julqado ou em

acordos judiciais trabalhj-stas, incLusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determi-nados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A RAV E L . A RA P. I'r G A S

VEICULOS L ÍDA.
RuaAndori'has N'. 88

Centío ' CEP: 86.700'055

[- rneeoNcAs'PR.

trzs.+oo.az7looo1 - 07 
i
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Ilols,r de Licitacoes
do Brasil

ANEXO III

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL . BOLSA OE LICITA OES DO BRASIL

ME/EPP: ()SlM (x)Neo

1. Por meio do presente Termo. o Lic:ante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de LicitaçÕes do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimenlo, em confoÍmidade con as disposiçÕes que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante
i. Tomer conhêcimênto dê. e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar:
ii. Observar e cumprir a regularidede fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
pata Íins de habilitaçâo nas licitações em que Íor vencedoÍ;
iii. Observar a legislaçâo pertinente. bem :omo o disposto no Estatuto Social e nas demais normas

e regulamentos expedid(;s pela BLL - Bolsa de LicitaçÕes do BÍasil, dos quais dedara
ter pleno conhecimento:

iv. Oesignar pessoa responsável para operar o Sistema EletÍônico de LacitaçÕes, conforme Anexo
t.t

v. Pagar as taxas pela utalizaçâo do Sistema Eletronico de Licitações.

3. O Licitante reconhecê que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento do
Sistema Eletrônico de LicitaÇões da BLL - Bolsa de Licitaçôês do Brasil.

.e',.§...'z'%.+3S4.
,.§-w'"

r ls.+oo.az7luuu1 'ü/'
ARAVEL.ARAPONGAS

VEICULOS LTDA.
RuaAndoíiíhas N" 86

centro . cEP: E6.700'055

[- aneeoxcAs ' PR. I

Natureza do Licitante (Pessoa FÍsica ou Juridica)

RAZâO SOCiAI: ARAVEL ARAPONGAS VEíCULOS LTDA

Ramo de Atividade: COMERCIO E VÀREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

Endereço: RUA ANDORINHAS No 88

Bairro: CENTRO

UF: PARANÁ

CNPJ: 75.406.827 t0001-07

Complemento: LOJA

Cidade ARAPONGAS

CEPi 86700-055

Telefone Comercial: 043 3275-8900 lnscriçáoEstadual: 6280055245

RG: M 926120 SSP-MGRepresentante Legal: SERGIO BARROS DE CARVALHO

CPF: 328.444.506-44

043 98404-8902Whatsapp

E-mail: sêÍgio@aravel.com.br

E-marl Financeiro: contasaoaoar@arave_1.,:9!L[

Telefone Celular. 043 98404-8902

Resp Financeiro: DANIELA PIZZOLAÍO

Telêfonê: 0433275-8909

E-mail para informativo de edital: sergio@aravel. com.br

I

N,

I
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llolsa de Licitaçoes
do Brasil

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de LicitaçÕes do BÍasil a Expedit boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilrzação ora reíeridas, nos pÍazos e conclições definidos no
Anexo lV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitaçõos do
Bras il.

5 O presente Termo é por prazo lndeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo
L,citante. mediante comunicaçâo exF.essa sem píejuizo das responsabilidades assumidas duÍante
o prazo de vigCncra ou decorrentes oe negocios realzado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilid:de de pagamento dos valores devidos até a data da última
utilização do Sistema, e/ou até a c:nclusão dos negocios em andamento Responsabilizando-se
pelas informaçÕes prestadas neste iermo, notadamente as infoÍmações de cadastro, alteraçôes
conlratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de LicitaçÕes do
Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: Arapongas, í 1 de seternbro cje 2019

(Assinaturas a torizadãs com firma reconhecida em ceÍtóiio)

oBSERVACÃO: OANGATORTA R,,CONHECEF r.iRHtA (Ett CARTORTO) DÁS ÁSS,,VÁIURáS
E ANEXAR COPIA DA CONTRÁTC SCCjÁL . ,.JLTIMAS ALTERÁCôES ElOIJ EREVE RELAIO
EIOU CONTRATO CONSOLIOADO êUTt-NT|CADAS).

,|. ÍÁSELIONÂrO . RTCARAO ANÍOltlOLl
Coft.rc. d. Ar.gong.iPR - Av. A,lpongat, 3'(2 'FONE:('(3)

RECO HEçO poí SEMELITANça (CN l1 I3 1).(t) ltín.(t) dr'
lczbutToll-6ERGIo aÀRRoa DE clBvÀLHo

cP2It vH wsRzh. d

r"
'75.406.827/ü001 . ur :

ARAVEL.ARAPO T.IGAS
VEICUTOS LTDA.
Rua Andorinhas N'.8E

Centro - CEP: 86.700.055
l- anaeoNGAS - pR. _.1

9

ETTAOA

I

Y-J
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Ilolsa de Licitacoes
do Brasil

ANEXO It.t

ANEXO AO TERMO DE AOESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAçÕES DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇOES OO BRASIL

tNDtcAÇÃo DE USUÁRtO OO STSTEMA

Razão Social do Licitante AR.\VEL ARAPONGAS VEíCULOS LTDA

O Licitante reconhece que

A Senha e a Chave EletÍônrca ie ldeltificação do usuário para acesso ao sistema sáo de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitaçôes do Brasil nenhume
responsabilidade por eventuars Canos ou prejuÍzos decorrentes de seu uso indevido,
O cancelamento de Senha oL de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
LicitaÇóes do BÍasil, mediante sJlicita;áo escÍita de seu titular ou do Licitante,
A perda de Senha ou de Chave EletÍonica ou a quebra dê seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à BLL - Bolsa de Licitagões do Brasil para o necessáÍio bloqueio de acesso;

O Licitante será responsável poí todas as propostas, lances de preços e transaÉes
efetuadas no sistema, por seu usuàÍio, por sua conta e oídem, assumindo-os como Íirmes e
verdadeiÍos; e o náo pagarnento das taxas ensejará a sua inclusâo no cadastro de
inadimplêntes de BLL - Bolsa re Lic taçÕes do Brasil. no ServiÇo de Proteçâo de Credito e no
SERASA e ao au[omático cancelan:ento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: Ara as, 11 de de 2019

Tab. GRASSANo

75.406.827/0001 - 07'
ARAVEL.ARAPO N GAS

VEICULOS LTDA.
P 

'.ra 
Andorinhas N'.8E

CentÍo' CEP; 86.700'055

[- anreoHoAs - PR.

J

1

CNPJiCPF 75.406.82710001 J7

Nome

Operadores
SERGIO BARROS DE CARVALHO

Funçáor DIRETOR

Celular: 04398404-8902
E-mail: sergio@aravel.com.br

Função

Celular.

E-mail:

Função

E-mail

Telefone

Fax

CPF

Telefone

Fax

Whatsapp

Whatsap

CPF

Fax

TeleÍone

328 444.506-44

043 3275-8900

Celular

Whatsapp 04398404-8902

J

--

-ÊlL.
--

I CPF

2 | ttome:

3 lNome

I

LI
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ANEXO IV

CUSTO PELA UTILIZAÇÀO DO SISTEMA
_ SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de ã(uisição

1,50/o (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias
após a adjudicaÇão - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote

adjudicado, cobrados media -te boieto bancário em Íavor da BLL - Bolsa de LicitaçÕes do
Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

1.5% (Um e meio por cento: sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equi\alentes ao nÚmeÍo de meses do registro) e sucessivas com
emissão do boleto em 60(sÉssenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de
RS 600,00 (seiscentos reats por ote adjudicado. cobrados mediante boleto bancáÍio em
favor da BLL - Bolsa de Licrtaçóes do Brasil.

O não pagamento dos boletos acanra mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de
2% e juros moratórios de 1% ao mês. assim como inscriÇão em serviÇos de proteção ao crêdito
(SPC/ SERASA e OUTRO) e cadasti'o dos inadimplentes da BLL - Bolsa de LicitaçÕes do Brasil e
ao automâtico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgao promotor (comprador) do pregâo realizado na plataforma, o
licitante vencedor receberá a devlluçãc dos valores eventualmente arcados com o uso da
plataÍorma eletrônica no respectivo iote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORASI ASSOCIADAS

A livre contrataçáo de sociêdadês CELULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao
sistema de PREGÔES, não exime o rcitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL -
Bolsa de Licitaçôes do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de
ecordo com as regras usuais do mer, ado

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuimos com todos termos cont:dos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmênte em seus expressos termos.

Local ê d ongas, 11 de s nbro de 2019
rlab. 

GRASSANO

(Assinatur âS AU Írzadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVACÃO: O ts R, ! G ÀT Ç RlO

€b,
Bolsa de Licitacóes

do llrasil '

É ATIÊXAR COPIA DO CONÍRATC SOCIÁL F ÜLNMAS ALIER,ACOES E/OU AREVE RELAÍO
Ê/ou C9NTRATO CONSOLTDADO AUTENTTCADAS).

trzs.+oo.azz,ooot 'ol
ARAVEL.ARAPONGAS 
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PSRaNai l ar'i0il

Município : Nova Santa Bárbarâ
Modalidadê: Pregão

Lote(s) : '.'.. 1 ".'.-

SAM

PAM 2019 / 2020

Parêcer Procêsso Licitatório N" 2020/0059

Sistemo de Acompanhomento
e Monitoramento de projetos

N" : 0013/2020

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo
Licitatório em epígrafe referenle a aquisição de um veículo
sedan ê, considerando a documentação apresentada, emite
Parecer FAVORAVEL à aprovação e consequentê homologação do
procedimenlo, pois o mesmo cumpriu os requisitos
êstabelêcidos na legislação vigente.

Curitiba,

Rosana dê Fátima Menarin
Advogado

Associaçáo:
Escritório Regional :

Contratos de êmpréstimo:
SAM Proieto No :

AMUNOP
Escritório Regional de Londrina
Lote 1 ==>

PRSign I Documento assinado eletanicamente pq Rosana de Fatina Menatin fie0ü2020 U:U:34. Verilique a auteiticidade em

[controle : 202 006, I 1 4 34 3235]

{n§f,à,

httpi
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após
habilitação do Pregão Eletrônico n' 13/2020 e, depois de concluído todo o processo

licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quantô judiciais, bem
como pendência de qualquer espécie referente ao processo licitatório.

Declaramos, ainda, no que não houveram modificações prevalecendo o

modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Nova Santa Bárbara, I 8 de juúo de 2020.

CIáudia Pcreira da Silva
Pregoeira

Portaria n' 005/2020

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes.222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: liciracao,g nsb.ugpr.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

ftüt NovA sANTA BARBARA
uuulcipro NovA sANTA BÁnnanq,

nBr,erómo

REF: EDITAL DT PNTCÃO BT-NTRÔNTCO N'13/2020

OBJETO: VTÍCUTO SEDAN

01. ABERTURA:Dia 1010612020, às 09h00min., através do site n'n rv.bll.org.br

^,02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado:

Diário Oficial Municipal - Jornal A Cidade Regional no dia 2710512020;

Diário Oficial Paraná no dia 2710512020;

Meios Eletrônicos - Diário Oficial Eletrônico no dia 2610512020;

A íntegra do edital foi disponibilizada nos sites httn://www.nstr.or.gov,br/nortal/licitacao/a ndamento
e n ryrv.bll.ors.br a partir de 2710512020.

A data da sessão foi designada para 10/0612020, portânto, cumpriu-se o disposto na legislação
vigente.

03. ENÍPRESAS QUE SOLICITARAM O EDTTAL:

N' NOMEDASEMPRESAS ENDEREÇO E CNPJ

ARAPONGAS VEÍCULOS R ANDORINHAS, NO 88 CENTROI ARAVEL
LTDA

NOLIVEL VEICULOS,
SERVIÇOS LTDA

SOMEVAL SOCIEDADE
DE VEÍCULOS

4 SSBARCAR VEíCULOS LTDA

ARAPONCAS - PR - CNPJ n" 75.406.82710001-07

E AV FREI GUILHERME MARIA, N" I22
]ARDIM EGGEO . SANTO ANTONIO
PLATINA - PR - CNPJ n' 06.221. I 80/0002-07

PEÇAS l-
DA

3

5 OPEN VEICULOS LTDA

6 VIP CAR VEICULOS LTDA

MERCANTIL R JOSE ALBERTO NUNES, n'443 BAIRRO
HUMAITA DE CIMA _ TUBARAO _ SC . CNPJ
n'83.706.788/0001-83

R ANDORINHAS, no 100 - CENTRO
ARAPONGAS - CNPJ n' 35.445.821/000 I -l 6

AV PARIGOT DE SOUZA, n" 3224 - BAIRRO
TOCANTINS - TOLEDO - PR - CNPJ n'
04.67s.147 t0002-13

AV VISCONDE DE MAUA, N" 3OIO - COLONTA
DONA LUIZA - PONTA GROSSA - PR - CNPJ n"
05.s86.6281001 0-25

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes , 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr. sov-br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

N" NONIE DAS EMPRXSAS

NOVA SANTA BARBARA

7 VCS COMERCIO
TRANSPORTES

SERVIÇOS

ENDEREÇO E CNPJ

E R ANDRE DO ESPIRITO SANTO, N" II95 _
BAIRRO SANTANA _ CARIACICA - ES - CNPJ
n'2t.700.9t t/0001-00

^N"I

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve pedido de esclarecimento e/ou impugnação relativo ao edital, modelos e ânexos.

0s. PARTTCTPANTE(S) DO CERTAME

EMPRESAS CREDENCIAMENTOS

ARAVEL ARAPONGAS
75.406.827 t0001-07

VEICULOS LTDA, CNPJ nO

2 NOLIVEL VEICULOS. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nO

06.221.t80/0002-07

SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEíCULOS, CNPJ N"

83.706.788/0001-83
'SSBARCAR VEICULOS LTDA, CNPJ n' 35.445.821/0001-16

VCS COMERCIO
21.700.91l/000r-00

SERVIÇOS E TRANSPORTES, CNPJ n"

06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇAO

3

4

6

7

As propostâs de_pregos aceitas e lancelfinais foram:
CLASSIFICADAS LOTE EMPRESAS

N"
VALORES

PROPOSTOS
R$

LANCE
FINAL R$

1" Colocada 0l

2'Colocada

ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS
LTDA, CNPJ n" 75.406.82710001-07

64.950,00 53.000,00

E 64.940,00 s3.030,00
no

64.950,00 60.100,00

OI NOLTVEL VEICULOS,
SERVIÇOS LTDA,
06.221.t80t0002-07

PEÇAS
CNPJ

3" Colocada 0l SOMEVAL SOCIEDADE
MERCANTIL DE VEÍCULOS, CNPJ
n'83.706.788/0001-83

0l SSBARCAR VEÍCULOS LTDA.
CNPJ n" 35.445.82 l/000 l- I 6

64.950,00 60.800,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ n' 04.67 5.1 47 1 0002- 13

VIP CAR VEICULOS LTDA, CNPJ n'05.586.628/0010-25

{' Colocada
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
EMPRESASCLASSIFICADAS LOTE

N"
VALORES

PROPOSTOS
R$

LANCE
FINAL RS

5' Colocada 0l OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ n"
04.675.t47 /0002-13

64.900,00 62.640,00

6' Colocada OI VIP CAR VEiCULOS LTDA, CNPJ N'
05.s86.628/0010-25

64.950,00 63.150,00

E 64.950,00 64.950,00
no

^ Os lances ap."."ri"ãor con.ú. 
"rn 

etn

Encerrada â etâpa competitiva e ordenada a classificaçâo, o(a) pregoeiro(a) procedeu a ânálise do
documentos de Habilitação da proponente que âpresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições previstas no instrumento convocatório,

07. HABTLTTAÇÃO

7'Colocada 0l

Proponçntç I!4b!itqdo:
LOTE

N'

VCS COMERCIO
TRANSPORTES,
21.700.9t l/0001-00

EMPRESA

SERVIÇOS
CNPJ

VALOR
PROPOSTO

RS

OI ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA. R$64.950,00

LANCE HABILITADO
FINAL ITS

R$
s3.000,00

Habilitado
CNPJ n' 7 5.406.827 /0001 -07

A decisão foi comunicada em 1010612020 às empresas através do site rvww.bll.org.br

Devidamente apurado e âceito os documentos de Habilitaçâo, a Pregoeira declarou o proponente,
vencedor do certame.

Os proponentes não demonstraram imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

08. JULGAMENTO DO RECURSO

NÂO HOtIvE RECURSO.

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes
do processo licitatório, a Pregoeira emite a scguir seu parecer final.

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes,222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacaoú)nsb.or. eov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
- Que a contratâção do objeto constânte do lote adiante descfito, objeto do Pregão Eletrônico n'
13/2020, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes
deste relatório.

Lote n' 0l - Veículo Sedan
Proponente: ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA, CNPJ n" 75.406.82710001-07
Valor global: RS 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).
Prazo de fornecimento: 120 (cento e vinte) dias.

Nova Santa Bárbara 18 de junho de 2020.

Pregoeira: , -r)
Cláudia Pereira da S a

Membro da equipe de apoio:
t/Áf-

A decisão foi comunicada às empresas através do site www.bll.ors'br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.' 95.5ó 1.080/0001-60

E-mail: licitacaoúD nsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

#W

Rosemeire Luiz da Silva

ll.rtrl .Á
,l



10?

m, SAM
Sistema de Acompanhomento
e Monitoramento de praietos

PARANACICAOE

AUTORTZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

PAM 20íS / 2020

Município: Nova Santa Bárbara
Modalidãde: Pregão Nr. ; 00'13/2020

Objeto : Lote 1 - Aquasiçáo de 01 (um) AUTOMÓVEL SEDAN, novo, zero km, motorização mínima 'l .3,
capacidade 5 passageiros e potência mínima de 100 CV (E) 99 CV (G).

Lote(s) : 1==> RS 53.000,00

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar con[inuidadê aos atos administrativos como :

" Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório

'Assinatura do Contrato com o(s) Fomecedor(es) vencedor(es):

LOIE 'I . ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA

A presente Autorização pÍende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por
parte da AssessoÍia Jurídica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas
pela Lei 8.666/93 ê alteraçôes ÍoÍãm cumpridas dê ÍoÍma satisfatória.

Alertamos a necessidadê da observância do contido na Lêi Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
( Leide Responsabilidade Fiscal ), para a êfetivação dos atos ora autorizados.

O(s) Lote(s) tem â seguinte composiçáo Íinanceira:
Lole 01 - Valor Total: R$53.000,00; Recursos não reêmbolsáveis pÍovenienles da SEDU: RS53.000,00;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e rêpasse de recursos Íinânciados do Estado ao Município em peÍíodo
eleitoral, a excessão de repasses já trânsferidos ântes deste período.

Curitiba, 18/06/2020

Carlos Massâ Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná

,4-
João Carlos Ortega

Secretári de Estado do Desênvolvimento Urbano

Associâção : AMUNOP
Escritório Regional: Escritório Regional de Londrina

Contratos de empéstimo ;

SAM Projeto Nr : 24



108

€B
li*j

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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

Estado do Paraná, comunica que no dia 1010612020, no Setor de LicitaçÕes da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Elehônico (licitaçôes)

da Bolsa de Licitaçoes e LeilÕes do Brasll, www.bll.org.br, realizou-se o julgamento das

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no 1312020, que tem por objeto a

aquisição de um veículo sedan, para Secretaria de Administração.

Credenciaram-se para o pregáo 07 (sete) empresas. Após a etapa de

lances e redução do valor inicial a pregoeira declarou como vencedora a empresa:

ARAVEL ARAPONGAS VEíCULOS LTDA, CNPJ N" 75.406.82710001.07, NUM VAIOr dE

RS 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), conforme ata anexa.

A empresa vencedora enviou os documentos relativos à habilitação via

email e posteriormente via Correios, atendendo assim ao edital convocatório, sendo,

portanto declarada habilitada.

lnformo que, esta Comissáo consultou os sites do TCE Paraná e do

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

se a empresa habilitada não está declarada inidônea para participar de certames

licitatórios, conforme comprovantes anexos.

O processo foi encaminhado para o PARANACIDADE que emitiu

autotizaçâo para homologaçáo.

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

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

Nova Santa Bárbara, 2210612020.

Cláuilia Pereira da Silla
Pregoeira

Portaria n'005/2020

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Cerl.üo, t 43. 3266.E 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N' í312020



22t06t2020 Cadastro lmpêdidos Licitar e Contratar
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TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Licitar

15406921otfito7w Número documentoTipo documento CNPJ

Nome

Periodo publtaÉo : de

Data de InLio lmpedimento: de

Data dê Fim Ímpêdimento: de

até

até

ir
I

até

NtfiHul{ tTÊM tNt0NTnA0() PARA 0 O'IPJ: 75a06827@01071

https://servicos.tce.prgov.br/tcepímunicipaUaiYConsultarimpedidosweb.aspx 111

Pê.qul.à !mpêdid05 de U.iràr

,t
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 75.406.827t0001-07

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadasko de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transpaíência

)

LIMPAR

Data dã consulta: 2210612020 11:28:42

Data da última attalizaçáoi 2010612020 '10:15:07

DTTATHAR cNpr/cpr D0 SANC|oNÂDo NoME D0 SANC|oNADo Ut D0 SÂNC|oNÂDo TrP0 DÀ SÂNçÁO QUANÍIDADI

Nenhum registro encontÍôdo

)

óRGÃo/tt'lTtDADt

SANCIONAOORÁ

DAIA DE PU8r.r(A(ÍO DÀ

sANçÃO

llo



fi1
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo Pregão Eletrônico ns Ot3/2020

Objeto: Aquisição de um veículo sedan, para uso da Secretaria de

Administração.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

licitatório Pregão Eletrônico ns 01312020, o qual tem por objeto aquisição

de um veículo sedan, para uso da Secretaria de Administração.

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

Decreto ne 5.45012005 [paro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 10.520/2002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, pelo que se

verifica o valor foi pré fixado através do Plano de Aplicação do convênio ne

237/2019 do Programa PAM 2019, onde tanto a descrição do veículo,

quanto o valor não seriam alterados.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 17 do Decreto ne 5.450/2005) e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. qq, V da Lei ns

10.520/02 e 17 do Decreto ns 5.450/2005).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Art. 22. Do Decreto

ns 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.

No total, 07 (sete) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema comprasnet. Ato contínuo

iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as menores

propostas dentro do percentual legal exigido.
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NOVA SANTA BARBARA

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

praz.o para envio da documentação de habilitação da empresa

participante e devidamente classificada, estando habilitada, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma empresa apresentou recurso quanto

as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ns 013/2020, tendo

vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise final

desta procuradoria ju rídica.

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

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

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

questões jurídicas observadas na ínstrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns tO.52O/2002 e

Decreto ns 5.450/2005, c/c a Lei ne 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores
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NOVA SANTA BARBARA

e autoridade competente pela Administração Direta

PREFEITURA MUNICIPAL

E o pa recer.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 23 de junho de 2020.

Carmen Cortez Wilcken

Procu radoria Ju rÍd ica

responsavers

Municipal.
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidâde "PR"EGÃO ELETRÔNICO" n." 1.íJ|2O2O,

pâra que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 24/06l2O2O.

Mônica Maria Proença M s da Conceiçâo
Pregoeira - Portaria n' 005/2020

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes n'222, Centro, E 43.3266.8100, F< - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
REFEITURA t\íUNICIPAL

Pre

ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçAO E ÂDJUDTCAçAO
PREGÃO ELETRONICO NO I3I2O2O

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho (06) do ano de

dois mil e vinte (2020), em meu Gabinete, eu EÍic Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregâo Eletrônico n." L3|2O2O, destinado à aquisição de um veÍculo sedan,

para Secretaria de Administraçáo, â favor da empresa que âpresentou menor

preço, sendo ela: ARAVEL AR.á,PONGAS VEÍCULOS LTDA, CNPJ n'
75.406.827 /0001-07, num valor de R$ 53.OOO,OO (cinquenta e três mil reais),

para que a adjudicaÇão nele procedida produza seus jurídicos e legâis efeitos.

Dar ciência aos in essados, observados as prescrições

legais pertinentes. r
Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.eov-br

1-
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Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril

l- Atos do PodeÍ Executivo

PORTARIA N.' 48/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA SÁREERN, resolve, no uso
de suas atribuiçôes legais e de conformidade com o art.118 e ss, da Lei

Municipal no-586/2011, Eslalulo dos Servidores Públicos Municjpaas de
Nova Santa BáÍbara e ou AÍt. 64 do Estatulo do Magislério:

CONCEDER

AÍt. í" - A Sra. Rosemeire Lui2 da Silva, ocupante do cârgo de
Recepcionista, matricula 34'13J, RG no 7.224.894-5 SSP-PR, lotadâ na

Secretaria de Administraçao, LICENçA ESPECIAL, por um período de 0í
(um) mes, mmpreendido êntre o período de 25 de junho de 2020 a 24 de
julho de 2020.

Art.20 - Estâ Portaria enka em vigor nêssa data, Íevogadâs as

disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 24 dejunho de 2020.

ERtc KoNDo

PrcÍeilo Municipal

AVISO DE LICITAÇAO
PREGAO ELETRONICO NO 17/2020

Objeto: Aqúisiçãô dê equipamentos hospitalares, de infoÍmática e

oulros, para a SecÍetaria Municipalde Saúdê.

Tipo: l\.4enor preÇo, por item-

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 25/06/2020 às
08br{Fin do dia 09/07/2020.
AE iURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia
0st0712020.

tNícto DA sEssÃo DE DISPUTA DE pREços: às 09h00min do dia
09t07t2020.
LOCAL: www.bll.oro.br "Acêsso ldentiÍicado no tink - licilaçôês"
PÍeço máximo: R$ 23.614,8í (vinte e três mil, sêiscentos e quatoze
reais ê oilenta e um centavos).
lnformacôês Complemêntarês: poderáo ser obtidas em horário dê

expediente na Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ, silo à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone: 43-3266-8100, por

Email: licitâcao(Ansb.or.oov.bÍ ou pelo site www.nsb.Dr.qov.br

Nova Santa Bárbarâ, 24106/2020

Mônica Maria Proênça Marlins da Conceição
Pregoeira

Portâria n' 00í2020

AV|§O DE LrCrrAçÃO
PREGAO ELETRONICO N" 18/2020 - SRP

obiêto: Rêgisko de preços para eventual aquisição dê materiais de
enfermagem, medicamentos e injetáveis, para supÍir as nêcessidades
da SecretaÍia Municipal dê Saúdê.

Tipo: l\renor preço, por item.

RECEBIMENTo DAS PRoPoSTAS: das 08h00min do dia 25106/2020 às
08h29min do dia 10/07/202.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia
10107 t2020.
tNíclo DA sEssÂo DE otsPurA DE PREÇos: às 09h00min. do dia
't0107 t2020.
LOCAL: www.bll.ôrq.br "Acesso ldentiíicado no link - licitaçôes"
Preço máximo: RS 168.870,30 (cênlo e sessenta e oito mil, oitocentos e

setenta reais ê trinta centavos).
lnformacôês Complementarcs: podeÍão ser obÍdas em hoÍáÍio de
expediente na PÍeÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

WalÍredo Bittencourt dê Moraes no 222, pelo Íone:43-3266-8100, poÍ Email:

licitacao@ns b.or.aov.br ou pelo site www.nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 24106/2020

Mônica Maria Proença Martins da Conceiçâo
Pregoeira

' 005/2020

Aos 24 (vintê e quatro) dias do mês de junho (06) do ano de dois

mile vinte (2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuiçoes legais, HOIíOLOGo o procêdimênto da

Licitação Pregão Eletrônico n.o 132020, desünado à aquisiÉo de um

veículo sedan, para SecÍelaía dê AdministÍaçáo, a favor da empÍesa que

apresentou menoÍ preço, sendo ela: ARAVEL ARAPONGAS VEíCULOS

LTDA, CNPJ n" 75-406.827/0001{7, num valor de R$ 53.000,00

(cinquenta e três mil reais), para que a adjudicaÉo nele procedida produza

seus juridicos e legais eíeitos.

Dar ciência aos interessados, obseÍvâdos âs prescriçoes legais

perlinentes.

Eric Kondo
Preíeito Municipal

Não há publicações para a presente data

lll- Publicidade
Não há publicações para a presênte data

Oiário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Báóara
Rua:walííedo Biflencoun de Moraes n'222- CentÍo

Fone/Fax: (43) 32ô&41 00
E-mâil: drâíoofi ciâl@nsb.pr.gov.bí

pmnsb@nsb.pÍ-qov.br

O@ÍMro 66ado poí Cadifr€do olg(ãl - Nová Sânrâ
Aáíb6Ía P6tôir6 l9tineipal: 9556106000O16e c SERÁSA-
sla &t.ít Uâdê é gE6ntirá d€6dô qm vMfi2no árâvés do
silê: hror/@ nô.pr{9v hr/úúl/^ubt.:(&/dirÍi}ot!it!!L\r!

Diário Oficial Eletrônico
I\llunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
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E@t4 Â (t§ÂDE t:otol^t Ediçào: 1882 C. Procópio, Ouârta.Foira, 2il de Junho do 2020

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná

r.sn rE oof{&r^DrE tL,iftl! lrfÍrôll@lf rrrll
e L 14. qótôr ô !\a.d,.stu 16, ô N,c. ú. d. * ê1201fr '!B 
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REFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRDEM DE CONTRÂTAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa:

IPI MOBILIDA"DE CORPORÂTwA LTDA, CNPJ n' 30. 105.413/0001-oO, num

valor de ARAVEL AR.APONGAS \rEÍCULOS LTDA, CNPJ n" 75.4O6.82710001-

07, num valor de R$ 53.OOO,OO (cinquenta e três mil reais). Tudo de

conformidade com â presente Licitação na modalidade PÍegâo Eletrônico n."

r3l2o2o.

Nova Santa Bárbara, 25l06l2O2O.

Kondo
Municipal

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

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

*
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N'3I/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MLNICÍPIO DE
NOVA SANTA BARBARA E A EMPRESA
ARAVEL ARAPONCAS VEÍCULOS LTDA NA
FORMAABAIXO:

O MLNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA . PR, situado na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, no 222 - Centro, CNPJ 95.561 .080/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Seúo(a) Eric Kondo, portador(a) da cedula de
identidade R.G. n" 5.943.184-6 SESP/PR, CPF n" 018.008.959-50, e a empresa ARAVEL
ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA, CNPJ 75.406.827/000I-07, Iocalizada na Rua Andoriúas, n'
88 - Centro, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná - CEP - 86700-055, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por seu procurador, Sr. Paulo Grassano Barros de Carvalho,
portador(a) da cédula de identidade R.G. N'8.818.677-0 SSP/PR, CPF n' 062.732.769-94, residente
na PR-444, SA,l - Centro de Hipismo Equilíbrio, na cidade de Arapongos, Estado do Paranri
firmam o presente contrato nos termos da Lei Federal n" 8.666/93 e alterações posteriores, pela
proposta da contratada datada de l0 dejunho de 2020, e nas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é o fomecimento do seguinte equipamento: Veículo Sedan - lote no I .

Juntamente com o objeto deverá ser fomecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e
ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser
apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados.

Parágrafo Único

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o
indicado nas Características Tecnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico no

1312020, que é parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. Do vALoR

O valor global para o fomecimento do objeto deste contrato é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três
mil reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA- DoS RECURSoS

As despesas com o fomecimento do objeto deste contrato conerão à conta dos recursos advindos da
dotação orçamenulria 03 - Secretaria de Administração; 001 - Secretaria de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; 4.4.90.52.00.00 -
Equipamentos e Material Permanente; 475.

4

CLAUSULA QUARTA-DA FORMA DE PAGAMENTO

\
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O pagamento será efetuado em moeda brasileira comente, aÍé 05 (cinco) dias úteis, após a recepção
do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento
fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 0l (amc) via, no
protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condigões e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fomecido, número da licitação,
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entreliúas e esteja certificada pelo tecnico
responsável pelo recebimento;
b) termo de recebimento provisório.

Parágrafo Único

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Nova Santa Bárbara- CNPJ n'
9s.s6l .080/0001-60.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DE FoRIYECIMENTo E DA PRORROGAÇÁO

O prazo de fomecimento é de 120(cento e vinte) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, q!_SS.UêE!êjIry1lS
PARANACID{)E. nos casos previstos em lei, especialmente quando:

a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, poÍ atos do
CONTRATANTE;
b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fomecimento;
c) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE;
d) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que teúam influência direta
sobre o fomecimento do objeto contratado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente justificadas
e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato.

Parágrafo Terceiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitad4 total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos ao fomecimento, deverá esta comunicar ejusti{icar o fato
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quarto

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato e contrataÍ o fomecimento do equipamento com outro fomecedor, desde que respeitadas as
condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer
reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA SEXTA Do PRAzo DE VIGÊNCIA

2
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O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. contados a partir de sua
assrnatura.

CLÁUSULA SETIMA - DAS oBRIGAÇoEs DA CoNTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) assegurar o fomecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais
documentos pertinentes;

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tribu!írio de sua responsabilidade,
incidentes sobre o objeto deste contrato;

c) fomecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12

(doze) meses, e oferecer treinamento(s) para operação do sistema (se necessário);
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no

próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina
pópria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte,
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita
solução do problema;

f) após o período de garantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas do
Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção
e Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentar termo de compromisso assinado pelo
fabricante responsável pela Assistência Técnica;

g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia,
pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações, substituições
e Íeparos de toda e qualquer pega que apresente anomalia vício ou defeito de fabricação, bem
como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de

aplicação da penalidade prevista no edital;
h) manter as condições de habilitação;
i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme Modelo fomecido.

CLÁUSULA OITAVA. DOS BENS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do
PARANACIDADE.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS BENS

O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s)
para tanto, o qual verificaní:
a) o atendimento das especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCMCAS, exigidas e

apresentadas pela CONTRATADA;
b) a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatur4 apresentada em duas vias.

Parágrafo Único

O equipamento só será recebido deÍinitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em)
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as

,P
especificações contidas nas CARACTERISTICAS TECMCAS. (il



l2]

CLÁUSULA DÉCIMA. DA CESSÃo Do CoNTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, fisica ou jurídica

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as noÍrnas de prevenção à com.rpção previstas na legislagão brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n'8.42911992), a Leí n' 12.84612013 e seus

regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, nenhuma das paÍes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer
especie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de comrpção, bem como de
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,

administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na

forma a saber:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso
em relação à data prevista para o fomecimento;

b) multa de l0%o (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto
contratâdo, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fomecimento do objeto,
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa;

d) declaração de inidoneidade por przzo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o
disposto no Art. 78 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA APLICAÇÁo DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE daná início ao procedimento administrativo cúível, para
apuração dos fatos e respectivas san@es se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado
dos atos a serem realizados.

Parágrafo Unico

7- A autorídade competente podení, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃo

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contÍato, independentemente de
interpelação judicial, sem direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, nos

1
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segulntes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por

CONTRATADA;
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir;
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fomecer o objeto do presente contrato.

parte da

Parágrafo Único

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicaní a

apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais pmvidências legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA DoCUMENTAÇÁO CONTRATUAL

Sení incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que veúa
a ser necessária durante a sua vigência.

Parágrafo único

As alterações contratuais devem ser precedidas de anuência expÍessa do PARANACIDADE, salvo
as que tratarem da prorrogação, tiio somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Do RECEBIMENTO E DA GESTÃO DO CONTRATO

O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a) Wallison Maúeus Sampaio,
designado pela Portaria no 038/2020.

O gestor do contrato é o (a) S(a) Wallison Maúeus Sampaio.designado pela Portaria n" 03812020.

CLAUSULA DECIMA OITAVA. DOS CA§OS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA. DAs coNDIÇÔEs GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Do FoRo

f-( 5

N

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, o instÍumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e

pareceres que instruem o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - DAs ALTERAÇÕES



l2í

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca de São Jerônimo da Sena, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudanga de domicílio
da CONTRATADA que. em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLAUSULA \'IGESIMA PRIMEIRA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e contràtadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as

unhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

ov Bárbaru, 25 de junho de 2020.
\

Kondo Io B
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IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
de 2013.

o N' 1749 - Nova Santa BárbaraEdi OUINÍA-FEIRA, de JU, PaÍaná.

EXTRATO DO CONTRATO N' 31/2020

REF.: Pregão Eletrônico n."'13/2020

CONTRATANTE: Município de Nova Sanla Bárbara, pessoa jurÍdica de direito publico internâ, inscrita no CNPJ sob o n" 95.5ô1.080/0001$0, com

sede administrativa na Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, neste ato Íepresentado pêlo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo.

colt\RATÂDA: ARAVEL ARAPONGAS VEíCULOS LTOA, CNPJ n' 75i06.822000'1-07, localizada na Rua Andorinhas, n" 88 - cenko, na cidade

- .pongas, Estado do Paraná - CEP - 86700-055.

OBJETO: Aquisição de um veículo sêdan, para SecÍetaria de Administração.

VALOR: RS 53.000,00 (cinquenla e três mil reais). As despesas com a execuÉo do objeto deste Conkato correÍão a conta 475.

PRAZo DE VIGENCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partiÍ de sua âssinâtura.
PRAZO 0E ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato

SECRETARIA: Secretaria de Adminiskaçã0.

RECURSOS: Convênio 237/2019 do Programa PAi/ 2019.

RESPoNSÁVEL JURÍDlC0: Carmen Cortez wilcken, oAB/PR n" 22.932
FORO: Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.

DATA DE ASSINAÍURA CONTRATO: 25/06/2020.

DECRETo N" 042 DE 25/06/2020.

ABRE CRÉDÍTO ADICIONAL SUPLEMENTAR, CONFORTIE LEI ],IO 97í/2020 E DÁ OUTRÂS PROVIDÊNCNS,

O PreÍeito Municipal de Nova Santa Bárbara, apÍovou e no uso de suas atribuiçôes legais, tendo o disposto na Lei n0 971/2020, resolve:

OECRETAR:

Art. ío - Fica aberto o crédito adicional SUPLEMENTAR para o exercício de 2020, até o valor de R$ 31.276,07 (lrinta e um mil e
duzentos e setenta e-õiÃEã-is e sete centâvos), no Orçamênto GeÍal áo Município, destinado à(s) seguinte(s) dotaçao(óes) orçamentária(s):

06 - SECRETARTA MUNICTPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
002 - Departamento Municipal de Educação e Esmlas
12.361.0220.1007 -ConstruÉo, Ampliaçao e/ou Reformas de Escolâs Municipais

Conforme a Lei de Aberlura de Credito n" 971/2020.

Art. 20 - Como recursos para abertura do crédito orçamentário dê que trata o artigo anterior, serão uülizadas as receitas provenientes de
operaFes de crédito autorizadas pela Lei n" 889, de 29 de maio de 2018.

Art 3o - Este DecÍeto entra em vigor na data de sua publicafro, revogadas as disposiçoes em conlÍário.

Nova Santa BárbaÍa,25 de.iunho de 2020-

Eric Kondo
PreÍeito Municipal

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalfÍedo SittêncouÍl de MoÍaes n'222 - CentÍo

Fone/Far: (43) 3266-81 0O
E-mail: dranooliciâl@nsb.pr.gov.br

pmnsb@nsb.pr.gov.bÍ

0@l6iô e'nado por Ceíú'c5o D€it l - NoÉ Sá.l!
BáÍbáa Pôíâiirâ Muno9âl: 955610800@160-AC S€RÁSÂ-
S@ arôhliciid. a gátutd. dêâde q@ v§6lrado ab.rs do
Ete: !!!.1fu .enr!r,sor,hrlM17núb.l*-/dd*oli.i.rnl.e

Vlunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

a
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licitacao llcitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
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Ao Fiscal do Contrato n" 311202O - Veículo Administração
l mensagem

Sêtor do Licitaçõos - Prefeitura Munlcipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br> 2 de julho de 2020 09:54
Para: wallLsampaio@hotmail.com

Bom dia,

Segue anexo contrato n' 31/2020, decorrente do Pregão Eletrônico n.o 1312020, cu.io objeto é aquisição de um
veículo sedan, para Secretaria de Administração, a Íim dê que o mesmo seja acompanhado, assegurando-sê o
cumprimento integral das obrigagões contratuais assumidas. ) \i..(,.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitacõss

^Prefeitura Munícipal de Nova Santa Bárbara
Telofone (43) 3266-81í4

{í\
Lu

31 2020 - Contrato Pregão í3 2020 - Aravel.pdf
33K
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATOR]O
PREGÃO ELETRÔNICO N" 13/2020

Aos 03 dias do mês de julho de 2020,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico rf 1312020, registrado em2610512020, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 130, que corresponde a este termo.

lEkine [os
Responsável pelo Setor de Lic oes

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbaa Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wurv.nsb.or.gov.br
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