
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 001

mmrmônsueon*@ffi
Processo Administrativo n.o 076120'15

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 04
(quatro) veículos, zeÍo krr, para a Secretaria de
Administração e Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2911012015 às 07h59min do dia 1311112015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min
do dia 13t1112015.
rNícro DA SESSÃo DE DtspurA DE pREços: às 09h00min
do dia 13111120',5.

DOTAÇÃO:

VALOR MAXIMO: R$ 320.8í4,80, (trezentos e vinte mil,
oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes,222, ÍeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.56'l.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

DOTAÇÔES

2015 185 02.001 .04.122.0030.2003 501 la.a.so.sz.oo.oo Do Exercício
08.001 . 1 0.301 . 0340.2034 323 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício2015 2522

501 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício2015 2530 08.001 . 1 0.301. 0340.2034
2720 08.002. í 0.304.0390.2039 p[[.+.so.s2.oo.oo Do Exercício2015 il
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NOVA SANTA BARBARâz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

lilo 3/lJ:mí5

DATA: O3r09rl5

ASSUNTO: Aquisi@devan

ttlediante atrtoriza@ desta Seseâari a kluntcipal de Saúde, solicib a

abertura de um processo licitatório pera aquisiÉo de (uma) Van. ConÍorme segue

âs descÍições abaixo descriminadas:

VAN:

/ Capacidade de 20 (virúe) lugares, mais urn lLlgar, poltronas reclináveis,

motor com no mínímo í30 CV, 33,6 KGFÍví, conente de cÍísfíbuição, cámbío

' com 06 (seis) marchas à frente e O1 (uma) a ré, direção hidÉulica, tração
' traseira, suspensão dianteira independente com conjunto de molas

tran-sversais parabólicas com amortecedores hidáulicos com duplo efeito e

bana estabilizadora, uspensão traseira rígida com molas parabóli@s com

. amortecedoies hidráulicos de duplo efeito e bana estabilizadora,

capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, pneus com

Ríâ sisterna de treio ABS, ar con<ücknadr, gerantia de no minimo 12

(doze) meses.

Atenciosamente,

TARTA VESTRE REZENDE
a Munici Saúde

l.Iome
4,01 , lí

Bàta

Rua Watter cuimarães da Costa no 5í2, t(43 266.8100) CNPJ no 95.561.080/0001$0
E{ail: pínns@nsb.pr.goy.bÍ - Nova Santa BáÍbaru - Pa.anà

,Rêffiptr
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AOS CUIDADOS DO SECR+EÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE 003

PAi tiaa

Memo Circular no 08712015 Curitiba, 21 de Agosto de 2015.

De: SAS
Para: Todas Regionais

Prezadola Diretor/a e Chefe do SCAPS

Considerando a necessidade de orientar os municÍpios com relação à correta
apticaçáo dos recursos fundo a Íundo, repassados pela SESA, relativos a Resolução
SESA no 434f2014 que instituiu o transporte sanitário na atenção primária; encaminho as
seguintes orientaçõês:

1 . A aquisição dos bens descritos na cláusula quarta da Resoluçáo SESA
434n014 devem ser feitos por processo licitatório;

2. Nos editais de licitaÉo para aquisição dos bens deve ser incluída a cláusula
antifraude e anticorrupÉo, em razão do acordo do Estado do Paraná com o
Banco Mundial, uma vez que estes recursos fazem parte do Projeto de
Desenvolvimento Multissetorial:

É exigência do Banco Mundial, que na execuÉo dos recursos que integram
projetos financiados pelo Banco, tenham essa cláusula, e, a sua existência será
verificada quando de auditoria do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR. A
não utilizaçáo da cláusula pode implicar na não aprovação da prestaçáo de
contas relativo a esse repasse;

3. Todos os contratos, a serem firmados, também, deverão conter a cláusula;

4. Quando concluído processo licitatório, enviar a SESA/SAS uma ópia do
contrato dos bens adquiridos para fins de acompanhamento e monitoramento
da apliceçâo dos ÍecuÍsos.

Qualquer dúvida, falar com a equipe da divisáo de atenção primária no Ramal

4637

Atenciosamente

r@,

,1_ I

L^.(." (r^ j tí',".'Yt^,L
Márcia Huçuldk
Superintendentê de Atençáo à Saúde

Superintêndência de ÂtenÉo â Saúde
R. Piquiri, no 170 - Rebouçâs - 80.230-1/Í0 - CuÍitiba - Paraná - Brasil - Fonê: (41)

Fon€: O41 333M'l l8
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Anexo

CúUSULA A sER INCLUíDA EM ToDos os EDITAIS e CoNTRAToS:

PRÁflCAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO

- o Banco exige que os Mutuários (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco),
Concorrentes, Fomecedores, Empreiteiras e seus agentes (se declarados ou nâo),
subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços e qualquer pessoal de sua
equipe observem o mais atto padráo de ética durante todo o processo de licitaçáo e
execução desses Contratos.

CLAUSULA 

- 

. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO (MODELO EOITAL LICITAÇÃO E
coNTRATO)

i - Os licitentes devem obseruar e o contratado Ceve observar e íazer observar, por seus
for'necedores e subcontratedos, se admitida subconkatação, o mais alto padÍão de ética durante
todo o processo de licitação, de contrataÉo e de execuçáo do objeto contratual.

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

a) "prátlca corÍupte": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem ccm o objetivo de influenciar a aç€o de servidor público no processo de licitação ou na
execuÉo dê contrato;

b) 'prática Íraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, corn o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contreto;.

c) 'práüca colusiva': êsquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o ccnhecimento de representantes ou pÍepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em nÍveis artificiais e não-competitivos;

d) "pÍáticá coercitiva': causar dano ou ameàçar causaÍ dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriêdade, visando influenciar sua participaçào em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.

e) 'pÍática obstrutiva": (i) destnuir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declêrações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
irnpedir meterialmente a apureçáo de alegaçóês de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intençâo seia impedir mateÍialmente o exercÍcio do direito de o oÍganismo Íinanceiro multilateral
promove:' inspeÉo.

ll - Na hipótese de Íinanciemento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilatêral,
mediante adiantamento ou reembolso, este orgenismo imporá sançáo 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 pÍáticas conuptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao Participar da licitação ou da execução um
contrato Í'inanciado p€lo organismo.

lll - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencêdor, como condiçáo para a
contrateÉo, deverá concorda!'e autorizar que, nà 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 indacedas
pcssam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.

Superintendência de AtenÉo à Saúde
R. PiquiÍi. no 170 - Rebouç€s - 80.230-'140 - Curitiba - Perená - Erasil - Fone: (41)

- Fone: (X1 3330-,{418
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTAOO

s€<retàÍi. da Sàúdê

RESOLUÇAO SESA N' 32912015
(Publicada no Diário Oficial n'9528, de 02109115)

Obrigatoriedade do uso da cláusula
antifraude e anticorrupção.

O SECRITÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 45, inciso XIV da Lei n' 8.485, de 03 de junho de 1987, e o Art. 8", rnciso IX do
Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, aprovado pelo Decreto no

9.92112014, e,

- considerando a Resolução SESA n" 27612012 que institui o Incentivo Financeiro de

Custeio do Progmma de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, na
modalidade "Fundo a Fundo", utilizando os critérios estabelecidos pelo Fator de Redução
das Desigualdades Regionais;

- considerando os convênios celebrados, a partir de 2012, com municípios para Constnrçâo,
Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família, ainda em execução.

- considerando a Resolução SESA no 45312013 que Institui o Incentivo Financeiro de
Investimento para construção e ampliação de Unidades de Saúde da Famíüa, do Programa
de QualiÍicação da Atenção Primária à Saúde - APSUS para o biênio 201312014, na

modalidade "Fundo a Fundo";

- considerando a Resolução SESA n' 72112013 que Institui o Incentivo Financeiro de

Custeio para reforma de Unidades de Saúde da Família, do Programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde - APSUS para o biênio 201312014, na modalidade "Fundo a
Fundo";

- considerando a Resolução SESA n'42612014 estabelece os valores de repasse do lncentivo
Financeiro de Investimento para construção e ampliação de Unidades de Saúde da Família
do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, na modalidade
"Fundo a Fundo", paÍa o ano de 2014;

- considerando a Resolução SESA n" 43412014, que institui o Incentivo Financeiro de

Investimento para a implantação do transporte sanitiirio nos municipios do Programa de

Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS na modalidade "Fundo a Fundo", para

o biênio 2014/2015;

- considerando a Lei Federal n" 12.84612013, que dispõe sobre a responsabilizaçâo
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administraçào
pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;

- considerando o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná que compõe o
Acordo de Empréstimo firmado entre o Banco Internacional para Reconstruçâo e

Desenvolvimento-Banco Mundial e o Estado do Paraná;

cABTNETE Do SEcRETÁRrc
Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230- 140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 33304400 Fax:3330-4407

w\ 
^À/.sâúdê.pr.gov.br 

- gâbinelêÍZDsesa or.gov.br

,b
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTÂDO

Sê<Í€târia dã Saúde

considerando a exigência do Banco Mundial, que na execução dos recursos que integram
projetos financiados pelo Banco, os Mutuários (incluindo benefici:i,rios do empréstimo do
Banco), Conconentes, Fomecedores, Empreiteiras e seus agentes (se declarados ou não),
subcontratados, subconsultores, pÍestadores de sewiços e qualquer pessoal de sua equipe
observem o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação e consecução
desses contratos,

RESOLVE:

Art. 1'- Estabelecer a obrigatoriedade da inclusão da cláusula antifraude e anticorrupção em
todos os editais de processos licitatórios e nos conEatos para aquisição de bens e sewiços
relativos aos recursos repassados pela SESA,iPR, nos seguintes casos:

I. Na execução dos recursos de que tratam as Resoluções SESA n' 27612012, 45312013,
721 12013, 42612014, 43412014 e 312/2015.

ll. Na execugão dos recursos referentes a Convênios celebrados com municípios, a paÍir de
2012, para Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família, ainda
em execução.

§ Único - Nos casos em que já tenha ocorrido a licitação para a aquisição de bens e serviços
com recursos provenientes da adesão dos municípios aos lncentivos de que tratam as
Resoluções acima e/ou convênios celebrados, deverá ser providenciado o termo aditivo no
referido contrato para fins de inclusão da cláusula antifraude e anticomrpção, nos contratos
ainda em vigência.

Art. 2' - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicaçâo.

Curitiba, 1" de setembro de 2015

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

+ Esle texto não substitui o publicado no Diário Oficial

GABTNETE oo SEcRETÁRro
Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitrba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 33304400 Fax:3330-4407

\ /!vw.sáude or.gov.br - oát inete@sesa.or.gov.br

2
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PARANÁ
GovtRNo oo Ê5TÂoo

sê(.eraíE dj Saüde

Anexo I - Resolução SESA n" 32912015
CúUSULA A SER INCLUÍDA EM ToDoS oS EDITAIS e coNTRAToS

CLAUSULA DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO (MODELO EDTTAL
LrcrTAçÃo e conrRnro)

l- Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
Íornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação 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 ação de servidor público no processo de licitação
ou na execuçáo de contrato;

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

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 não-competitivos;

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

e) "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 organrsmo financeiro
multilateral promover inspeçáo.

ll - 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 Íinanciados 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
licitação ou da execução um contrato Ílnanciado pelo organismo.

lll - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
flnanciado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo Íinanceiro 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.

cABtNETE Do sEcREÍÁRlo
Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230- 140 - Cu.itiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 33304400 Fax:33304407

\,rww.saude.or.gov.br - gâbinêterôsêsa.pr. gov.br

3
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PREFEITURA MUNICIPAL 007

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRREsPoNpÊlccrA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 14 /09 /2015

De: Setor de Licitações

Para: Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende - Secretária Municipal de
Saúde.

Assunto: Solicitação de abertura de procedimento licitatório.

Prezada Senhora,

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhorta,
que sejam revistas as especificações do veículo van solicitado, com
capacidade de 20 (vinte) lugares, mais um.

Este Setor realizou 3 (três) orçamentos (cópia anexa),
e verificou que há no mercado apenas uma marca que atende a estas
especificações, sendo portanto, inviável a abertura que procedimento
licitatório, visto que tais especificaçÕes restringem a participação de outras
empresas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk s Santos
Setor de Licitaçõ S

1

1lS J,- ,?Data ,| tÇRecebido por

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, Z - 86.250-000 Nova Sanra
Bárbara. Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br

)
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FORAIULA
CONCESSIONÁR]A RENAULT

A
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARÂ.

Renault Master Minibus L3H2 EXECUTIVA 16 LUGARES - EUROLAF 201512016

ESPECTFTCAçOES TÉCNTCAS

MotoÍ

. 2299 cilindradas - 'l6V - 4 cilindros

. Dresel S'10/550

. 130 Cv de potência @3.500 Ípm

. Cambio manual - 6 MaÍchas
o Pneus 225165 R16

. 2 tomadas 12v no pianel

. Air Bag condutor

. Ar Condrcionado duplo;

. Bagageiro de 1000L

. Bancos l6lugares Íeclináveis (1+15);

. Corrente de distribuiçao no motoÍ

. Direçáo Hidráulica:

. FaÍol de Neblina;

. FÍeio a disco nas 4 rodas com ABS + EBD

. lluminaÉo individual de leitura para passageiro

. PoÍtas traseiras com abertura de '180o

. Protetor de cárter do motoÍ e caixa de câmbio;

. Rodas de aço 16" com calotas;

. Sistema Car (travamento automático das portas ao atingir 6km/tr)

. Sistema GSI (gear sistem indicátoo

. Sistema OCS (oil control sistem)

. Tanque de combustível de 80 lts

. Vidros e ÍetÍovisores elétricos;

Valor paÍa Íaturamênto direto de fábrica...... (Brance)..... .R$ í49.0í 5,00

Prazo de Entrega: 05 a 20 dias dependendo da disponibilidade da Íábrica.
Validade da Proposta: 30 dias
Data da PÍoposta: 09/10/2015

Principais EsoeciÍicacões / ltêns de série

rotso+tz+/om8-d0
iú"**t**EÀurcMÔwt

AV ÍIqA 
-DENÍT 

S €77

RENAULT d'+à;It{[-'B'i'.':J
Fórmula Comércio de Automóveis Ltda. Fone (043) 3031 -2900 / 9913-6230
Avenida Tiradentes 977 - CEP:86070-545 - Londrina - Paraná - Brasil
Marco Antonio - Executivo de vendas / Frotas / Empresas
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PROPOSTA COMERCIAL

EspecrÍlcaçáo
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DECLÂRÂMOS PARA OS OEViDOS FINS QUÉ NOS PREÇOS AC!IllA JA SE ENCONTRAM INCLUSOS

TOOOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIREÍOS. REFERENTES AO OBJETO L'CITAOO ACIIJÀ

í!a

APRESENTAR CAT NA PROPOSTA COMERCIAI,
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Mercedes-Benz

De N igris
Concessronar â oe
Ve crlcs CorNercia s

DNG 204/í5
Sáo Paulo, 08 de Setembro de 20'15

A
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
ÀC.: Srta Elaine Cristina Luditk - Setor de Licitaçóes
TeleÍone :(43) 3266-8100
Efl ail : licitacao@nsb.pr.qov.br

Prezados Senhores,

ConÍorme solicitação de V.S.as, temos a grata satisfaÇão de submeter a vossa apíeciação, proposta de forne-
cimento de veículos Mercedes - Benz, como segue:

ITEM 1: í(UM} VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER VAN 5í5 20 PASSAGEIROS + í MOTORISTA.

DEscRtçÃo Do vElcuLo

Especiíicação Tácnica: Micro Onibus Mercêdês-Benz, modelo Sprinter 515 CDl, zero quilometro, ano/modelo
201412015, na cor bÍanc€, com motor diesol, traÉo traseira e rodagem dupla paÍa uso em todo teneno e em
conformidade com o PROCONVE P-7i !!!9!9!: Mercedes - Benz modelo OM-651, Bi Turbo (2 está-
gios),lntercooler; 4 cilindros em linha, 16 válvulas, poÍ cilindro; com '146 CV de potênciai Torque máximo
33,6 mkgf; gjll4gEllgJglCl: 2.143 cm3i C.9.!!!gs!q9!: Diesel - Common-railDirectlnjection (CDl); IIê949: tra-
seirai E!g!g: Sistema hidráulico de duplo circuito, servo depressão, a disco em todas as rodas com disco frql-
tais autoventilados, d ESP Adaptativo (programa eletrônico de estabilidade) o qual contempla:
ABS/ASR;/BAS/EBV ; §gsp9!9ã9:Diantêira: tipo independente, amortecedores hidráulicos de duplo eÍeilo,
suspensáo !@!E: rígido com molas parabólicas; amortêcedores hidráulicos de duplo eÍeito: barra estabiliza-
doras dranteira e traseira; Rodas: aço 5,5Jx16 e Pneus 195/75 R 16C: EE!Ig-ggeq--g-q!!9§ê9.: Hidráulicas;

ç@Eig: Sincronizado com 5 marchas à Írente e 'l ré; I-êrc.!9-Com!CsÍy9!i75 litros; q!gE!9ig-EEE9--:
Eig4.325mm; EgI: 5.000K9. qlEeElo§: Comp.6.945mm X Laer.a 2.426mm X Allura 2860mm. O airbag
somente lado do motorista.

CARACTERISTICAS

Capacidade para 20 lugares + 01 motorista. Equipado com todos os itens exigidos na especiÍicaÉo técnica e

com todos os demais itens de segurança exigidos pelo Código Nacionalde Trânsito.

MODELO ANO/MOOELO PREçO UNIT.

Sprinter 515 CDI - 20+1 2014t2015 R$ 192.550,00

e@lgEEggê A combinar Condicóes de Paqamento A vista Validado da ProDosta 30 dias

§gMUq- Os veÍculos OKm Mercedes-Benz tem garantia de 12 (ftze) meses sem limite de quilometragem

Colocamo.nos à disposiÉo de V.S.a para quaisq uer esclarecíentos que se Íizerem necessários

De Nigris Distrib ra de Ve los Ltda
Jorge avo

Telefone/ Fax; (

cNPJ 61.591
í1) - 9007

o

: j:â, rlr 1r,-! J: , r r. i
ttÍ4. i)a-)1i)a :ar :r.r. ar
ler . 1r 

-, 3e33 9D!-.1

SãÕ Pauo Sào S€riaroo co Ca mcc I Sào lcsé dos Q
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IVEC(, ELLENCOConcessionária

Marialva, 11 de Setembro de 2015.

ELLENCO SOLUçÕES PARA TRANSPORTE LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

ORçAMENTO DE PRODUTOS

MODELO: 01 (UMA) unidade IVECO DAILY 55C17 MINIBUS 18+1 FRETAMENTO

MOTOR
. lveco FPT Fl CDS 4 cilindros
. Potência 170 CV

. 'ÍuÍbo intercooler
o Gerenciamento eletrônico da injeção tipo

Common Rail
CAIXA DE MUDANçAS
o ZF 65 42O, com 6 marchas sincronizadas à

Frente e 1à Ré

srsTEMA DE DrREçÃO

o Pinhão e cremalheira de acionamento
hidrá ulico

PEsos (Ks)

Peso Bruto Total (PBT) - 5.300 KG

o CMT: 8.000 KG

OIMENSÕES
. Entre-eixo: 3300 mm

CHASSI:

Quadro:Tipo escada com longarinas planas

com perfil C

. Material: FE 420

SISTEMAS DE FREIO

o De Serviço - Hidráulico, servo-assistido, a

disco nas rodas dianteiras e traseiras.
. De estacionamento - Acionamento

mecânico a tambor, no eixo traseiro

RODAS E PNEUS

. Tipo Rodas a disco de aço aro 6,5" x 16,0"

. Pneus radials novos sem câmara
22s175RL6

. lnteÍior com capacidade de 18+1
passageiros Greencar.

a TRAçÃO TRASEIRA

VALOR UNITÁRIO: R5 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)

VALOR TOTAL: RS 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)

CONDIçÓES PGTO: À vista ou Financiamento: Leasing/ CDC/PROGER /LlC|TAÇÃO

PRAZO DE ENÍREGA: 60 dias

TOCALDE ENTREGA: NOVA SANTA BARBARA - PR

VALIDADE PROPOSTA: 50 dias

Ellenco Soluçóes para Transporte Ltda.
Rod. BR 376. Km 188 s/n"
CEP: 8699G000
líarialva - PR

Tel: (.14) 3232-3434

Ellenco Soluçóes para Transporte Ltda
Rod. Celso Garcia Cid, 1334

CEP: 861 87-000
Cambé - PR

Tel: (43) 325 l- 1033
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PREFEITURA MUNICIPAL

,

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARTA MUNTCIPAL DE SAÚDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde No 384/2015

PARA: Secretaria de Administragão DATA: 16110115

ASSUNTO: Justificativa da Aquisição de Veículo de 20 lugares

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a

abertura de um processo licitatório para aquisição de (uma) Van de no mínimo 20
(Vinte) lugares. Esta necessidade de adquirir este tipo de veÍculo, justiÍica-se que é
para Íazer transporte de pacientes do nosso Município para a 18" Regional de
Saúde, localizada no Município de Cornélio Procópio/PR, cuja qual é conveniado

através do Consórcio CISNOP, que abrange diversas Especialidades clínicas e
exames especializados, sendo referência para atendimentos de forma em geral. E
tendo em vista que esta linha de transporte se dará diariamente, faz-se

extremamente necessário, esta aquisiçáo para a realiza@o do mesmo.
Ressalto que o veículo que melhor atenderia as necessidades desta

Secretaria seria um Microônibus, no entanto, devido ao alto valor, em torno de

209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais), náo sêrá possÍvel esta aquisição para o
momento, bem com poderemos adquirir outros veículos que poderão suprir as

necessidades deste secretaria. Diante disto, justifica-se a aquisiçáo de uma Van de no

mÍnimo 20 lugares, uma vez que o seu valor aquisitivo é menor e também suprirá as

necessidades desta Secretaria em atendimento a esta linha de transporte.

Atenciosamente,

MARTA LUCTAryE S]LVEST REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por:
Nome Data

tctlS\---,-lr-lQ+w- I r-IU

Rua Walter Guimarães da Costa no 512, l(43.266.8100) CNPJ no 95.56í.080000160
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BáÍbarâ - Paraná

\ _- ,
Assinatúa



^ NL'VA DAN IA tr'AIÍ.tr'AI\,,{
SECRETARIA MUNTCIPAL DE SAUDE @.rca

014 l,zà7

coRREsBouoÊuch INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saú&

PARA: Secretaria de Administração

ttf 348120í5

DATA: O4O9rí5

ASSUNTOI Aq.risi@ de Veículo Leve - 7 Lugares

Mediante autonza@ desta Sêcretaíia M.rnicipâl de Saúde, solicito a

abertur.â dê um pÍocesso licitatóÍio para aquisição «le 01 (um) Veíqlo Leve Zero KM

com Fabricação Nacional,. ano e modelo 20162016 com no minimo 12(Doze) meses

de garantia, conÍorme segue as descriÉes abaixo clescrirninadas: 
.

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

condft:kmado, 2 aiíbags (passagpiro e ÍnotoÍisüa), cir?tos de segurança dianteiros coín

retráteis de 3 pontas,cintos de segurança laterais úaseiros retáseiros de 3 pontos, prá

tênsionador, desembaçador do vidÍo trasêiÍo, velocímeúo e marcador do nÍvel de

combustível, preparaÉo para sistema de som com fiaçâo, lêvantador elétrico dos vidros

das portas, rerovisores eÍernos @m contole intemo, rodas de aço arp 15'com pneus

185160 r15, cornbustível total flex, potênda do motoÍ de no miryno 1N cv com 8

válvulas, 05 (cinco) marchas a frente e O1(uma) a É, dire@ hidÉulica,trava elétÍica nas

quatro portas, Protetor de CaÍêr.

Atenciosamente,

IIARTA LUC SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde/r

Recd*ropc o'( to? t 15
tlata

Rua Walter Guimarães da Costa no 512, f(43 266.8100) CNPJ n" 95.561.080/0001$0
E{ail: pmns@mb.pÍ.goy.br- Nova Santa Bárbara - Paraná
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MARAJO BELLÁ VIA AUTOMOVEIS LTDA

CNPI: 86 986.29610001-87
À\'. I radenie5. v 2.7J4 - Jii Leonoi - iondrÍr" - itt

ieleíone: (43 ) 33 77-7039
rogerio.a ntonholr@ nra r alo.com. §r

PROPOSTA COMERCIAT

Fela presente formulamos Proposta Comercial para âquisição do Veiculo relacronado
abarxO

Doblo 201ó

- 

!- l-.

015

ru
larrr.;

DOBLO ATTR\('TI\ F- I.{ F'LEX.TP 2OIó

Valor Total RS 67.285,00

Opcionais

Bancos troseirús suplernentores ir\( Lri ,i t.:rll).1 lle (oüL.r Íul,l il{) i){lI.i.r-r)i.ri.r\ t rnLILrr iiu:<
ilor tà-( ol)i)s stil-'ienicrr!.t t e' rIJs i.rtEfnr \ -lsr,r Í.i\ )

L,or

3rairco 3anchisa

Itens de Série

. Apo'o, de côbeça trase.ros (3)co'n reeLriaBÊnr d,-, aituri)

. Àr-condrc cnado,/)at a.btisa s degradê

. Eanco irasc ro rÊbatrvel

. Bàrr-as ,cierIudi.rJ,i ,lo teto

. Eorsa coítà'oblÊtos na5 portas diante;!'as

. bcl5à oo.tô rev;iia! nc tncoçio dos §nircot írlJntÊrrct

L .é-

',1



. BrakL'irghi

. Côiotàs iniegrôi5

. Chave desmodrôrnice

. CrnIcs d€ :egurà ca dianteiros relrãtÊis de 3 ponlos rúm íeBuldgc dr àit\tà/

. Cintos de segurança iãterais traserros.et!'áteis de 3 pontos e centrai iixo de i oo.rtos

. Computadoí cie Bordo idislância, aonsumg med;o, consumo iastattànec, àutonômiê- velocrCsde
media e tempil de oer-curso)

. Consoie centrai ccm po11à-obletos e porla-ccpo§ (2 d,anterÍos c l tr.rseiloi

. CclI j.g!.D5

. Dêsembaçadôr do vidro Íraselro temporizado /
r Drreçãc nid.âu l;ca /'
. 0rive bv Wire {Ccnr!'oie êreirônico da àcêieracãoi
. rspelho no Êàra-rc; i:dos.notonsla Ê pãs53geiro

. rial Ccde 2-À gêràçâo

. Foilow me home

. Fri5os iàteiarr
r 6rade irontar na cor do veicuic
. dSD (H gh Safety Dlve) Airirag dirplc (molo,'isii e pass:getrol e ÁBS conr EBD /
r Hodômetrc digitãl (total e pêrci3li .

. L,mgador e lavêdo. gcs vidros diênte;.ô e t.3s€i.o ccor i.,tern11énr;a /

. Luzês de leitura dianter13 e lraseira -

. lúoior 1.;1 8V Flux ,/
r lvly Car Êiêt lpe.sonaliza várias Ír.r;rçÔss dc carro)
. Pára'cnoque: na cor do veiculc
. Porta-gaÍraía5 nôS OCrt:s iíasetras
. Poria-objetos sob o teto
. Ponas ijtÉrdis tra\erra5 deçlizânles lades !'notJrista ê oassagerro
. Portas tÍãseiras ê5srmetricâs
- Pi"eLlisJcsrção p;i.: iôdi.] i: alto-Íaiênte5 iTc parnÊ1, I ilic-Íâlànts! ir.s po.!ils d!êntei'es.2 Jiac-

Íelântes:r'aseirgs e Antena) /
. PrútÉlu|rJe c.irtcÀ
. Relogro d rBrtêi /
. ReIroçisores Êxternos corn cor!1êndô irterno Inecànicü
. qetrovrsoíes externoi nà cor do verculc
. Reve!t,meoto jntsinG co,npletc ias cciun:: cê|liÍ:rir e rràseii"as

r Rcdas Õe aço estampado 5.5 x 15" * Pnêus 185,/60 li 1!
. Sistêmâ de Bereocrênientc eieirico p eietÍônico VENjCe
. icmada 12V
. Tí3vas el€tícãs /
. Vid ros ciiniàtirados vc:de:
. Vldros eiétricos diênte,ros ccm one-touair (subrda c descidãi para motoriita
. VóiaítÊ aair aeBulageÍr de àitura }
r Válvuia âniirrêíiuxô de combustivel.

Número de cilindros:4 ern irnha l'

016

1.-

Ficha Técnica

,1

2

Posição do motoí: Trensversar a nterior \



, -tl

É)i 0EZI ;(V pls) eqr/eu, àp uepro url

!) OgS :íJolnpuol Llro)) Itn etref

3q 169 :(orarl ruas anboqar) laÂgloqej orulxetu osôd

lpPowetsa cJe ap , FT x c'ç :o.lv

Ftu OilçiI :snâud

elInE./pru eilual!!sse uJo) eiraqieura.ll à oeLlurd uiol :o?5orP ep odtl

Lrr c'0I :e^Jnr àP orulurru o.rlourgro

e.ropsri irq pisa err eo a oprEr r orrê uc-r :elaspJl o€suadsns ap odll'.-,,

o:ràla cldnp Jp scr]ldol\aiat'sorrlnerpiit :so/las€Jl saropàÉUorrv

elope?rl,oel§â erJPq L!ol'sres]a^suE.rl

sôjorJàlrr sàluplrlso solerq 'sêtuapuadapui sepor rucl'.josiàr]d ll^l :eJtaluelP oBsuadsns àP od!l

olralê oidnp âp §clrco-1sãlâi'SolrtnpJpiH ;soJ!aluE!P saroperauou.lv

ê:uentn{1 eJurd rrcr'opelrlria^ olsrp V :oJraluElO

JEoí ap plrteu,olne uraBelnSa, ê al(je.iiuã]otne eiedes uJol joqúel V :oirasejl

.)lspEs.lp ao oçiesuêduJot LUol selrasejj sepoJ selj âtiienla cliuelàuj opueruol:o5trues aO

X o:rlnetprq opueurol a orsro e elouJ ruol clas e olsrpouog1 :(odu) ureteaiqur3 L

se.-riouooLUor.t splun í tuol eJ r el uerO :o_e5ell

Y ê,; eI 3 à]u3.jl P S :Seqfieur àP oraurnN

< iou el I / eurlosPr;la^llsnqujol

üdr oCS t e il) ç'ZI / (9) f 'ZI :{ui'ÉI) ourrxetu anbrol

ujdr OS{ ç E (l}C'99 / (9t C'SB:(^)) putxgur elru?lod

89€ I :(rr) telol eperpurl!)

Z :oJpurlr,lod seln^|9^ ep ôN

tI0



018

Caparidade do porta-malas (litros): 75tt

Tanque de combustívêl (litros); 60 /

CompÍimento do veiculo (mm):,1 252

Largura do veículo (mm): I 722

AltuÍa do v€iculo (mm) : 1.834

EntÍe-Eixos (mm): 2 5tj6

0 a 10O km/h: 15.7C 5 tGasLllrna),/ 15,50 s {Etãnol'

Velocidâde máxima: 1i0,0 Km./n iGasoirna)/ 151,0 (m.1h (itanolt

Observaçôes Gerais

O oraic ce garaÍrira 0o Ob;eto e se 'l2iõoze, meses serrr !,mrte de quricmelrage,'l.l desde quê

:ürnpÍda lodas as normas e conCrçóes prevlsias e prescntas pelo fablcênte aÊos emrssào oa nola
fisSai íatura

? A previsác de entrega oo verculo é de S0 iSessentai oras

I O píazo de pag3niento de avrs(a

4 Proposta slrjerta a aileraçác de píeÇos seÍt orevro avrso acníornre Pclilrca Õe Ve.oa ,Ja a-àDriaã

Ate:]crosamente

Lond.inâ 03 de Setembro cê 2015

PRECO SUIEIrO A ALTERAüO AÍÉ A DA]IA DO FAruRAMENÍO COITFORME POL|NCA DA MONIAOORA'

f

)

L

4' ., L'rli;, ,.;,.- ,-r.r i.. : i'J
'- ' r/4. ,

'i1F
'i,1- LJ./í,,r

.a.. à. ',-/_lYr
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CHEVROLET

?-f MetronorteTÀI- .
-c 1i:jrlire 30 de Setembro de 2015

| :t il.Ír.-,,,.1 ..r..;r ,L,ir.itlrili., JPia\!Ii!rl]t!.\ l)ttrr\,,\I-t lilr;1 li'ntú.i tanl.i.lc 1;r!\Jirt. .1.

t.ri,, r..rr:1,, .1( tr,,.'il r(lrfs.cÍlt(td.i L()ttt\, \aLtilc

ta i,: _:rr-:: ia :'l
ll 7 íriÂí 1i5l l., 7,),.ajc,pt,, - ÁLr:,.)Ínri,..-,

PROPOSTA DE COMPRA

/' ' ,' 
'-.-) --i

/'i*4Lr' '*-Í;.
Alessandro Souza , ,)Sa

CPF: 018.916,549-93
Metíonorte Comercíal de Veiculos LtdarE'. ,'

CNPJ: 05.035.53210002-69

lrnagem rlu strat iva
-l-RAiLBLAZER - Novo Motor 3.61 V6 Gasolina - 4x4
Âno Fabrrcacào 2015 Ano modelo 2015

Cor: Branco Summrt (Sólid a )

Prcco de Lola RS 156.650,00

Validade da pÍoposta: Vaio:cs vôiidos pai'a íaturamento em Outubro I 2015 o|-i cc àcúia
ao.Í.r o êstoque cjc Íabr,cante. ltens do veiculo:

:,;.;,"',,;.ta.ita,iofrcr,iars/Â,rbdts9a,c(inÀ;5Íba85 lãtFral§ / 
^tàír)e 

/ k CQ''),.,a^àoD

a g ir . ÁrCa-ca:oaac!ir'aserroco!'r'aoniroiÊaer,-)',ensrôaoêecríu:oresnoleio/AssiSieria-de
a:r.: rê ar ,r.l.,i , 3a.i!1 Ca:t'.oior;5ta acr aj!5i€ Ê1e:.rac r Cf a,€ :tpc aênl!eie :ar',- acr'.::oe:er-c'-c I

aJ,l t)ttacat ca aciac t Cra:ic e oe íelocrcace €a cÉc]:ve . Coniroi€ eleirô4,;co ce e5:ab iiSaoe /
ao.trol€ CÊ:ra;ja 'DÉ:aine5 ex:eíno5 aíornaot5 !tetau:saiet, n',ôçal.]eias i.,eCs) ,'Éspeino r€tic\';sti
...;..a r:IF.í:iarcn rcc i Ej:.,bos latera!s ./ Faroi5 de nebtr.ô i anterrc e tíaSerro.r F:rcis 4irn:ErrC5 eí,
í.r'1 8:l ae it.cie:c. ii-.' ítgriàgeô- eleI.L(l ,; -l'-.a iralca a c'lic r'ài 4.c!-iâ5 .r^" â85 ? tBl
,,'r ..:r b.,íàc) tielrÔ,'rrca ce lrer'agemi 1 ir,i2tat acÍ' re.,/e§i,menio gtamtuq\ I rànterna5 ira5eira5 eír L[D
' Ê ): k c. :a::.. ,'Arcà! c? Aj,11'iiirc 18" / 5eiÉ:.i elrr.cn .a.1í rraçÀc ar2, A"d ? tec,rtiaà;'Senso. de

ajil,.c.à.-.;.:a:ra5É,o.,S,iie.rã:5OFrX , !,rC.Ct :.rvar e feIrOViS!íe5 ele:r,tCt / Í.ietiC."rtOre5 elr,eaiO5
ri rr.i:,.ia,s : ::-,caTer:. .oÍ t\,7 .ro:i â(i(t(?.P ",..PL1. ia)za'.e aaÍ-. acoi]'ci€t cc:islzí3,€ tón ,

.llLercclh e prlo:c au:oirarico,r 5i5teíia Chevroler lv1!irnk aon' CD,/DVD Player e l.JàvEtaclr GrS I
'..j_(r-: i--i:-,''.!'r i-, !o.r'.'l.l^:c'rssãc Àu:cn';l,ca ce ó "'eloc,caces corr Aclrve Selêa:,r Arrtlóg LêrÊiá

,:tirifrc,.rla,rc5r. Ca,\a O'B,lnrzádDrà t1 ,D-a -elê,,'aárreD Ce Re rn:egíaca aatit/l n, i
r, . .,,, ,'..'i( L i'tC,T .j a, Ê:.iJ ÍnarâS

Á d rspos rc à c

.ti;,J2iü;ii:j-íq
.\:r ,.I i Iif ,

Av. J.K. 1.701 Centro - Londrinâ - PR

Tel.: {rt3} 3371.L212

Cel.: {43} 9669.2369
Email.: a lessa ndro.souza@gr upometronorte. com. bÍ

.ittlili' r I -!..
.r.i.r,;

; ri11t11111 ;,,a J
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PREFEITURÂ UUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria ilunicipal de Saúde

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria Administraçáo

No 390120í5

DATA:08rí0rí5

ASSUNTO: Licitação Veículo de Passeio - Emenda Parlamentar

Ívlediante autorização desta Secretaia Municipal de Sar.rde, venho por

rneio desta solicita a Vossa SênhoÍia a AHra de wn Proccsso Lidtatórlo ga
nqJ{$Éo ê VeíoJo de Passejo Íderer*e a Proposta ie (BBt.m(xxy1í4G

03, para o Cenúo de Saide de tlova Santa Bárbara inscrito no CNES sob o

h1257@(I2, conúorme <lesoiçft ôdxo.

CapaclOaOe para O5(Cinco) pass4eircs;

Sistema de freios abs;

Arcmdcitmatb;

Garantia de no mínimo 12 (doze) rrcses;

2 (txis) eltt+s (passreAro e mc*orista);

2 (Dois) apdos de cabêçaÍp bmco tras:dro corn ajuste de altrra;

Àerta sonoro de Hjis acesos; \

Brrco do motqiSe @íÍr eiuste dê alüre;

Cintos do segr.rança dianteüos corn prêterx*:na<loç

Cintos de segrança Heraistaseios ÍdÍitf
Desernbaçador do üdro Faseiro;

Paind de instnrrlentos com cont+gimsi

VelocíÍntro e rÉGdor <b nívd de cooÉustíwl;

PáradtoqJes na cor do veícdo;

Prepraçfu püa §§eíne de sonr com fiaçáo,

Levantador eléúico dos vidros das poÍtas dianteiros,

Rúa: Walfredo BiteÍrÊourt de Moraes nc 222, 8(€.32ffi.&m) CNPJ n'S6.5ô1.080m001S
E-{Í}ad: ornnsb@mda coín:bí - à,lo\ra Santa Bárüara - Pã-êftá





02?,PREFEITURA i,IUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria tunicipal de Saúde

RetÍoüsoÍes extêÍÍros com contole intenno manr.lal,

Rodes de ry eío 14. coíÍl pneus 1757O rÍ4.

GottüustÍvd ffiflelr'
Potêrrcia do Índor de m mínimo 76 cv corn I válwhs
O5 (cinco) maüras a ftenE e Ol(una) a re,

Direçtu hidárlica,

Trava elébha rEs qraúo poÍtas

Bagq§ro com m mínimo de 4ã) lifros.

Aterrciosamente

TARTALUCIAN REZENDE
Secret&ia úde

Recebido pon I
None Dfr

O1

Rua: WalÍredo Bitenc'ourt de Moraà n" m. A(4i,.3266.810O) ÇNPJ no 95.561.0800@ í60
E-Ín8il: E@sg@g4Égg.E - tlova SaÍ a BSarE - Paraná
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FORA/IULA
CONCESSIONÁRIA RENAULT

Á
PREFEITURÂ MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA

Novo Renault Clio Expression 1.0 í6v HI-POWER 2015/2016

ESPEcTFTcAçoes rÉcHrces

Motor

. 999 cilindradas

. Gasohna e/ou etanol Hi-Flex

. 77cv de potência (gasolina) 80cv (etanol)

. Cambio manual 5 marchas

. 4 portas.

Principais EspeciÍicaçôes / ltenAlarme sonoro de advertência de luzes acesas;

. Air bags do motorista e do passageiro;

. Alarme sonoro de advertência de luzes acesas;

. Ar condicionado;

. Barras de proteçáo lateral nas portas dianteiras e traseiras;

. Brake light;
Computador de bordo com I Íunções;
Conta-giros com zona demarcada para economia de combustível (ecomonitoramento);
DesembaÇadoílavador/limpador vidro traseiro;
Direção Hidráulica;
Freios ABS;
Hodômetro total e parcial digital;
lndicador de troca de marchas GSI (Gear Shift lndicatoo
Limpador do para-brisa com temporizador e cadência variável;
Maqanetas externas na coÍ do veículo;
Para-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria
Pára-sol biarticulado para motorista e passageiro;
Porta-luvas com dois porta-copos:
Porta obietos nas portas dianleiras;
Porta-Malas com capacidade de 255 lrtros;
Predisposiçáo para rádio com Íiaçáo e antena;
Protetor de Cárter;
Relógio digital;

FO{.JUI,Á COMÉR( Ic Df ÁI rIIIí ()VEII
LTD,4

. Retrovisores externos com regulagem manual interna na cor do veiculo;
o Rodas de Aço aro '13'com calotas integradas;
. Sistema de lmobilizaçáo do motor;
. Tomada de Íorça 12V;
. Travas de segurança nas portas traseiras
. Travas elétricas nas 4 portas;
. Vidros elétricos dianteiro.

Validade da Proposta: 30 dias
Data da Proposta: 09/10/201 5

RENAULT
Fórmula Comércio de Automóveis Ltda. Fone (043) 3031 -2900 / 9913-6230
Avenida Tiradentes 977 - CEP: 86070-545 - Londrina -Paraná - Brasil
Marco Antonio - Executivo de vendas / Frotas / Empresas

'01304124/ccc8_08

., ^ 
Á!/ riqÂl)tttrrs a?7

,- " Tü 
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MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA
CNPi: 86.986.2961000i-87

AV. Tiradentes, ne 2.700 - Jd Leonor - Londrina - PR

TeleÍone : l43l 337 7 -7 039
íogerio.antonholi@marajo.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente formulamos Propogta Comercial para aquisiçáo do Veiculo relacionado
abaixo:

1 Novo Palio Fire 20I6

.rk f,

NOVO PALIO FIRE I.O FLEX 4P 2OIó 4P

Valor Tota! RS 36.562,00

Opcionais

Klt Celebration 2 (Ar-condicionado, DiIeçào hidráulica, I'r'avrrs elétIicas, Viclros cltirrrcos
d ianteiros)
Klt Celebrotion 3 (Apoios de cabeça n0 banco traseiro, Cintos de segurançrr lJrerais tirseiros
retráteis de 3 pontos, Desenrbaçador do vidro traseiro, Linrpàdor e lavadol tlo vidro tr serro,
Maçanetas externas, rninissaias lilterais e retrovisores extcrnos na cor do veiculo,
Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros.2 alto.fdl.rntes trasciros, Arrtcrr c IIrlsa
porta-obietos nas portas dia n teirits) )

Cor

Branco Banchisa

,]
t.I/;-

1

Revestimento

'1

I
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Malha Kotzen

Itens de Série

. Alça de seturança dianteira lado passageiro

. Apoios de cabeça dianteiros com regulêgem de altura

. Banco traseiro rebatível

. Bancos com assento anti-submaíning

. Eancos dianteiros Íeclináveis

. Barra de proteção nas portas

. Brâke light

. Calotas inte8rais

. Capô retrátil com dobradiças de segurança

. Cintos de seguÍança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura

. Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2 pontos

. Coluna de direção articulada com deformação programada

. Console central com porta-objetos e porta-copos

. Drive by Wire (ContÍole eletrônico dà aceleração)

. Econômetro

. Espelho no para-sol lado passagerro
r Faróis biparábola com canhões e moldura cromada
. Fiat Code 2a geração
. Grade frontal cromàda
. HSD (High SaÍety Drive) - AiÍbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD
. Hodômêtro digital (totale parcial)
. lndicador ditital do nível de combustível
. lndicadoÍ tradualde temperatura da água
. lnibidor de marcha à ré
. Luz de leitura dianteira
. Maçanetas e retrovisoíês exteínos na cor preta
. Motor Fire 1.0 8V Flex
. Painel de instrumentos bicolor
. Painéis de porta integrais
. Pára-choques na cor do veiculo
. Relógio digital
. Retrovisor interno com função diê/noite
. Retrovisores externos com comando interno mecânico
. Revestimento interno completo das colunas centrais € traseiras
. Rodas de aço estampado 5.0 x 13" + Pneus 165/70 R13
. Tomada 12V
. Ventilador de 3 velocidades com recirculo
. Vidros climatizados verdes
o Volante EAs - Energy Absorbing System
r Válvula antrrrefluxo de combustÍvel.

Ficha Técnica

1rr ill)l-

Númeío de cilindros: 04 em linha

2
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Poslção do motor: Transversal anterioÍ

Ne de válvulas por cilindro: 2

Cilindrada total (cc): 999

Potência máxima (cv): 73,0 (G) i 75,0 {E)a 6.250 rpm

ToÍque máximo {kgí.m): 9,5 (G)/ 9,9 (E) a 4.500 rpm

.llrotc t tLttç ri rt

CombustÍvel: Gasolina / Etanol

{,ittrltr,-t t: (t)tit t litttit
Número de marchas:05 a frente e 01 a re

Stsretrtrr r/r' /r'r'ir-rs

De seryiço: Hidráulico c/ comando a pedal

Trâsêiro: A tambor com sapata autocêntrante e Íegulagem automáticâ de jogo

DiantêiÍo: A disco ventllado, com pinça flutuante

tlt)/rr,I.tdí, tttt,!(it
Amortecedores dianteiíos: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo WET (Amortecedo.es POWER

SHOCK p/ opc. Direção Hidrâulica)

Tipo de susp€nsão dianteira: Mc PheÍson com íodas independentes, braços oscilaotes inÍeriores

transversais, sem barra estabilizadora.

\tr /rttr-(alí, lr'(,.'CL íi
Amortecêdores tÍaseiros: Hidráulicos. telescópicos de duplo eÍeito, tipo WEÍ. (Amortecedores POWER

SHOCK p/ opc. Direção Hidráulicâ)

Tipo de suspensão traseiÍa: Com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais

Irti'Í,\àü
Ípo de direção: Mecánica (opcional Hidráulica) com pinhão e cÍemalheira

Pneus:165/70 R13" 79T - Pneus Verdes (opc. 175165 RL4" 82T - Pneus Verdes)

AÍo:5,0 x 13 de aço estampado

l)t\t) (ltt r'Itt;uIt!
Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg

caÍBa útil (com condutor):400 Kg (máx de 50,0 KB sobre o ba8a8eiro do teto)

Em ordem de marcha (Std a): 950 Kg

I
3
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I )r,lr,íl \ ara,5 cit(,r,tírl
Capacidade de PassageiÍo: 5

Câpacidade do portâ-malas (litrosl: 290

Tanque de combustíYel (litÍos): 48

Comprlmento do veículo (mm): 3.827

LaÍguÍã do veÍculo (mml: 1.634

Altura do veÍculo (mml : 1.433

Entre-Elxos (mml: 2.373

AltuÍa do solo (mm): 145

Compartimento p/ bagagem - bco posição normal: 290 L

l)L'51'D\)enlto

0 a 100 km/h: 11,8 s (Gasolina) ; 13,4 s (Etanol)

Velocldede máxlma: 156,0 Km/h (Gasolina); 157,0 Km/h (Etanol)

Observações Gerais

O prazo de gaíantia do Objeto é de í2(doze) meses sem lrmrte de qurlometragem desde que
cumprida todas as normas e condiçôes pÍevistas e prescfltas pelo Íabricante. apôs emrssâo da nota
fiscal / fatura,

2 A previsáo de entÍega do verculo é de 60 (sessenta) dras

3. O prazo de pagamento de avista

4 Proposta sujeita a alteraÉo de preÇos sem pÍêvio aviso conforme Politrca de Venda da Fabnca

Atenciosamente

Londíina. 08 de Setembro de 2015

1
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{NOVA SANTA BARBARA

DE: Prefeito Municipal DATA
L6lLOlzOLs

PARA: Departamento de Licitação
ASSUNTO: SolicitaÇão para aquisição de veÍculo - GABINETE

Solicito a abertura de processo licitatório para a aquisição de um veículo zero
KM, no valor máximo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tipo
passeio, fabricado no Brasil, com ano 2015 e modelo 2016, conforme
especificações a seguir:

. Cor metálica a definir;

. Capacidade para 5 passageiros;

. Sedan;
o Motor 1.6;
. 05 portas;
. Combustível :Flex;
r Travas Elétricas;
o Vidros Elétricos;
. Retrovisor elétrico;
. Câmbio com 5 machas para frente, e uma marcha ré;
o Ar Condicionado;
o Direção Hidráulica;
. Roda aro 15", 185/65 de aço;
. Protetor de Carter;
o Porta malas no mínimo com 480 litros;
. Sensor de estacionamento;
o Freios ABS;
. Airbags frontais
o Rádio/CD player com Bluetooth e entrada USB;
. Sistema l-System;
o Faróis de neblina;
o Insulfilm;
. Adesivado com timbre do Município.

Sendo o qu mos ara o momento,

amAtenci

4t,

n

)LLtv-L t í
DATA

Recebido Por:
As§naturaNOME

rio
al
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THÁ'RÍILEI

Pnoposra oe VrruoR
Londrina, 11de agosto de 2015.

À
PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA

ReÍ.: Orçamento Chevrolet Prisma LT 1.4

METRoNoRTE corutnctat og vtÍcuto LTDA - Av. anesíLta rzor

CNPJ:05.035.532/0001-88 INSC. ESTADUAT:9025588160

Em atenção a vossa solicitação, apresentamos proposta para fornecimento de produto de
fabricação de nossa representada como segue:

lmagem iluíÍâtiva

Prisma LT 1.4 SPE - Código R8M

O Chevrolet Prisma LT vem equipado com o novo motor 1.4 SPU4. Freios ABS com

sistema EBD, AIR Bag duplo frontal. E multo mais.

/ Air Bag duplo
/ Freios ABS com EBD
/ Sensor de estacionamento traseiro
/ Desembaçador do vidro traseiro
/ Rodas de aço aro 15" com calotas integrais
/ Maçanetas externas e cobertura dos retrovisores externos na cor do veículo
/ Antena de teto
/ Banco do motorista com aiuste de altura
/ Direção Hidrá ulica
/ colunas de direção fixa
/ Travas elétricas das portas e porta-malas
/ Vidros elétrlcos dianteiros
/ Alarme
/ chave canivete
/ Faróis com mascara negra e lanternas escurecidas
/ Adesivo preto na coluna B

/ Ar condicionado
/ Antena

Metronorte
Cra.lanç1. am Ch.rrolcl

Av. Brasília, 1.701, Jardim Shangri-lá B, CEP 86.070-020 - Londrina - PR - Fone: (43) 3377-1212 Fax: l43l3377-7229
www.metronorte.com,br

L,!r
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EHEI,.ROLIf,

Pnoposrn oe Veruoa

Chevrolet Prisma LT, 4 Portas, motor 1.41 SPE Flexpower, ano/modelo 2O75/2OLG -
código: R8M

coNDrçÃo PREFETTURA DE NOVA SANTA BARABARA: Rs 47.890,00

*Valores válidos para pedido e faturamento em outubro/2015 de acordo com a

disponibilidade do estoque. Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A disposição,

Gustavo Godoy Takashe
Consultor de Vendas Diretas Retail
Tel.: (43) 3377-1419
Cel.: (431 913ru107
Email: guíâyo.takeshe@trupometronorte.com.br

Metronorte

--.Áa-

Ercêlancla am ChavÍolal

--,II
Av. Brasília, 1.701, laídim Shangri-lá B, CEP 86.070{20 - Londrina - PR - Fone: (43) 3377-r2L2 Fax: l43l3377 -1229

www.metronorte.com. br
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PROPOSTAS VEICULOS

De: EmersonCipasa(emerson@cipasa.com.br)
Enviada: sexta-feira,2 de outubro de 2015 l8:17:34
Para: eÍrunanuel-adv@hotmail.com; Giovany - Vendas (giovany.novos@cipasa.com.br)

Oú...BOA TARDE.

Conforme gerente Rodrigo kono solicitou estamos passando cotações
veiculos solicitados.
Estarei de férias em Outubro e peço que reportem qualquer assunto
com Giovany - Consultor de Vendas 43-3294-L6L6 ( email em cópia )

Ficamos no aguardo
Obrigado.

Verifique a sua cotação

032

------

Fechar

Voyage Trendline 1.6 - TOTAL FLEX - 2016

(Código: 5U4PE4 - Edição: 1)

* Imagem somente para fins ilustrativos *

Descrição básica

"ABS" - FREIOS COM SISTEMA ANTIRAVAMENTO, ''EBD" - FREIOS COM

DISTR]BUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM, 'ESs' - ALERTA DE FRENAGEM DE

EMERGÊNCIA,2 AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA),2LUZES DE LEITURA

TRASEIRAS, 2 APOIOS DE CABEÇA NO BANCO TRASE]RO COM AJUSTE DE ALTURA,

ALERTA SONORO DE FAROIS ACESOS, ANTENA NO TETO, BANCO DO MOTORISTA COM

AJUSTE DE ALTURA, CINTOS DE SEGURANçA DTANTEIROS COM PRÉ-TENSIONADOR,

CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS TRASEIROS RETRATEIS, DESEMBAÇADOR DO VIDRO

TRASEIRO, ENCOSTO DO BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, FAROIS DUPLOS COM MÁSCARA

ESCURECIDA,, ILUMINAÇÃO NO PORTA-MALAS, UMPADOR DO PARA-BRISA COM

TEMPORZADOR, PAINEL DE INSTRUMENTOS C/ CONTA-GIROS, VELOCÍMETRO E

MARCADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, PARA-SOL COM ESPELHO PARA IVOTORISTA E

PASSAGEIRO, PORTA-OBJETO REMOVÍVEL, PREPARAÇÃO PARA SISTEMA DE SOM COM

lde6 05t10t20t5 09.24
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FLAÇÃO, RETRORREFLETORES NO PARA-CHOQUE TRASETRO, RODAS DE AÇO ARO 14"
COM PNEUS L75NO RI4 E CALOTAS "UYUNI", TOMADA 12V NO CONSOLE CENTRAL,

TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS DTANTEIRAS E TRASEIRA, VIDROS DIANTEIROS

ELÉTRICOS E TRASEIRoS MECÂNICoS

Tabela Preço Público

Preço do veículo sem desconto R$ 44.990,ô

033

Pintura

* Pintura Sólida - Branco Cristal (8484) R$ 0,00

Opcionais incluídos

* *(WgC)* Ar-condicionado + Direção hidráulica + Pneus 185/65 R14 R$

3.950,00 Pneus 185/65 R 14, Direção hidráulica, Filtro de poeira e

pólen, Alternador trifásico 90 A, Ar-condicionado com regulagem
mecânica,

Cipasa Comércio de Veículos Ltda

Preço total sem descontoR$ 48.940,00 
\,

* Desconto de *8,00%*R$ 3.915,20
* Preço Final do Veículo *R$ 45.024,80*

Condições

. Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na

data do faturamento.
. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante.
. Prazo de pagamento de L0 dias, contados a partir da data do faturamento.
.lnformamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos

Automotores Ltda, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e

especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio

aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus

concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no
disposto na lei 6129/79.

2de6 05/ I 012015 09:44
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Verifique a sua cotação

Gol Trendline 1.6 - TOTAL FLEX - 2016

(Código: 5U3PE4 - Edição: 1-)

* Imagem somente para fins ilustrativos *

Descrição básica

"ABS" - FREIOS COM SISTEMA ANTIRAVAMENTO, 'EBD" - FREIOS COM
DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM,'ESS'- ALERTA DE FRENAGEM DE

\ EMERGÊNCIA 2 ATRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORTSTA), 2 APOIOS DE CABEÇA NO
BANCO TRASEIRO COM AJUSTE DE ALTURA, ALERTA SONORO DE FAROIS ACESOS,

ANTENA NO TETO, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, CINTOS DE

SEGURANÇA DTANTEIROS COM PRÉ-TENSIONADOR, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS

TRASEIROS RETúTEIS, COLUNAS CENTRAIS EXTERNAS COM APUQUE PRETO,

DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, ENCOSTO DO BANCO TRASEIRO REBATÍVEL,

FARÓIS SIMPLES COM MASCARA ESCURECIDA, GRADE DTANTEIRA EM PRETO, LAVADOR

E UMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, UMPADOR DO PARA.BRISA COM TEMPORZADOR,

PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCÍMETRO E MARCADOR DO NÍVEL

DE COMBUSTÍVEL, PARA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, PARA-SOL COM ESPELHO

PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, PORTA-OBJETO REMOVÍVEL, PREPARAÇÃO PARA

stsTEI\4A DE SOM COM FrAÇÃO, RETRORREFLETORES NO PARA-CHOQUE TRASEIRO,

RODAS DE AÇO ARO L4" COM PNEUS 17510 R14 E CALOTAS "UYUNr" TOMADA 12V

NO CONSOLE CENTRAL, TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS, VIDROS DIANTEIROS

.\. ELÉTRIcos E TRASEIRoS MECÂNrcos

Tabela Preço Público

* Preço do veículo sem desconto R$ 37.890,00

Pintura

* Pintura Sólida - Branco Cristal (8484) R$ 0,00

Opcionais incluídos

* *(W8C)* Ar-condicionado + Direção hidráulica R$ 3.950,00 Direção
hidráulica, Filtro de poeira e pólen, Alternador trifásico 90 A,

034
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Ar-condicionado com regu lagem mecân ica,

Cipasa Comércio de Veículos Ltda

< mailto:rodrigokono.novos@cipasa.com.br>

* Preço total sem descontoR$ 41.840,00
* Desconto de *3,007o*R$ 7.255,20
* *Preço Final do Veículo **R$ 40.584,80*

Condições

. Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na

\. data do fatu ramento.
. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante.
. Prazo de pagamento de L0 dias, contados a partir da data do faturamento.
.lnformamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de VeÍculos
Automotores Ltda, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e

especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio

aviso e sem incorrer em qualquer respon sabilidade perante seus

concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no
disposto na lei 6729fi9.

035

Verif ique a sua cotação

Gol Special 1..0 - TOTAL FLEX - 2016

(Código: 5U3BN4 - Edição: 1)

* Imagem somente para fins ilustrativos *

Descrição básica

"ABS" - FREIOS COM SISTEMA ANTIRAVAMENTO, "EBD" - FREIOS COM

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM, "ESS" - ALERTA DE FRENAGEM DE

EMERGÊNCIÀ 2 AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA), 2 APOIOS DE CABEÇA NO

BANCO TRASEIRO COM AJUSTE DE ALTURA, ALERTA SONORO DE FAROIS ACESOS,

ANTENA NO TETO, BANCO DO MOTORiSTA COM AJUSTE DE ALTURA, CINTOS DE

SEGURANÇA DIANTEiROS COM PRÉ-TENSIONADOR, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS

4de6 05/10/2015 09;44



Miensagem de Impressão do Outlook.com https://blu I 78.mail. I ive.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkFpt-br

TRASEIROS RETRÁTEIS, DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, ENCOSTO DO BANCO
TRASEIRO REBATÍVEL, FARÓIS SIMPLES COM MÁSCARA ESCURECIDA, GRADE

DIANTEIRA EM PRETO, LAVADOR E UMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, PAINEL DE

INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCÍMETRO E MARCADOR DO NÍVEL DE

coMBUSTÍVEL, PARA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, PARA-SOL COM ESPELHO NO
LADO DO PASSAGEIRO, PREPARAÇÃO PARA SISTEMA DE SOM COM FI,AÇÃO,

RETRORREF LETORES NO PARA-C HOQU E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM
CoNTROLE INTERNO MANUAL, RODAS DE AÇO ARO 14" COM PNEUS 17510 R14 E

CALOTAS "UYUNT" TOMADA 12V NO CONSOLE CENTRAL

Tabela Preço Público

* Preço do veículo sem desconto R$ 31.490,00

Pintura

* Pintura Sólida - Branco Cristal (8484) R$ 0,00

Opcionais incluídos

* *(PKS)* Special Completo para 4 portas R$ 4.100,00 Amortecedores
dianteiros, Barra estabilizadora à frente l-9mm, Eixo traseiro
reforçado, Freios dianteiros a disco com maior dimensão, Direção

hidráulica, Filtro de poeira e pólen, Destravamento da tampa
traselra por dentro (elétrico), Travamento elétrico das portas,

Vidros dianteiros com acionamento elétrico, Alternador trifásico 90
A, Ar-condicionado com regulagem mecânica,
* *(W4P)* 4 portas R$ 2.100,00 4 portas, Sem destravamento do encosto
para bancos dianteiros, Revestimento da porta e lateral em tecido,

* Preço total sem descontoR$ 37.690,00
* *Preço Final do Veículo***.R$ 37.000,00*

Condições:

. Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente na

data do faturamento.
. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante.
. Prazo de pagamento de L0 dias, contados a partir da data do faturamento
.lnformamos que a Volkswagen do Brasil indústria de Veículos
Automotores Ltda, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e

036
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especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio
aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus

concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no
disposto na lei 6129/79.

037

Cipasa

Emerson Jose da Fonseca

Consultor de Vendas Senior

emerson@cipasa.com.br
(43) 3294-L633
(43) 9119-1940 Vivo

6de6 05/ l0/20 l5 09:4a
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FORA/IULA
, CONCESSIONARIA RENAULT

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Novo Renault Logan Expression í.6 8V HI-POWER 201512016

ESPEcTFTcAçÕss rÉcxrcas
Motor

1598 cilindradas cm3

Gasolina e/ou etanol Hi-Flex
98cv de polência (gasolina) 106cv (etanol)
Cambio mecânico 5 marchas.

Principais EspeciÍicaÇóes / ltens
. Abertura interna da tampa do porta-malas e reservatório de combustível
. Air Bag duplo
. Alarme perimétrico
. Alarme sonoro de advertência de luzes acesas;
. Ar condicionado
. Banco do motorista com regulagem em altura
. Bloqueio de igniÇáo por Íansponder;
. Brake hght
. Calotas integrais de 15"
. Comando de abenura das poilas pcí radio frequência (travas elétricas)

Computador de bordo
Conta giros
Desembaçador do vidro traseiro;
Direçáo hidráulica com regulagem de altura
Freios ABS
lluminação do porta-malas;
lndicador de troca de marchas (GSl)
Maçanetas externas na cor da carroceria:
Molduras cromadas na grade dianteira;
Para-choque dianteiro e traseiro na coÍ da carroceria;

Ttso+tz+/oms-oE
FoR!/ u[A courRcro or numuóvrr

r'##,'l{;.,}ãj".j
. Radio CD 2 DlN, MP3, USB, AUX., lpod e Bluetooth + comando satélite
. Relógro;
. BetrovisoÍes com regulagem manual interna;
. Betrovisores na cor da carroceria,
. Revestimento completo do porta-malasi
. Sistema CAR - travamento automátrco das portas em 6km/h
. Temporizador do limpador do para-brisa;
. Travas elétricas das portas e porta-malas
. Vidros dianteiros elétricos

CondiÇóes Especrars para Íaturamento direto de Íábrica..............(Branco)..........

PÍazo de Entrega: 20 a 40 dias de acordo com a disponibilidade de fábrica.
Data da Proposta: 09/10/2015
Validade da Proposta: 05 dias

RENAULT
Fórmula Comércio de Automóveis Ltda. Fone (043) 3031-2900
Avenida Tiradentes 977 - CEP: 86070-545 - Londrina - Paraná - Brasil
Marco Antonio - Executivo de Vendas / Frotas / Empresas

..RS 48.350,00
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PREFEITURA MUNICIPAL

* ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1611012015

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Determino ao Setor de Licitação que tome todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório para aquisiçâo de
04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria
Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

o

NOVA SANTA BARBARA

ipal

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 3 43.3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 0{0
NOVA SANTA BARBARA+ ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIÂ IITTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 llOl2Ol5.

De: Setor de Licitaçóes

Para: DepaÉamento de Contabllidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de ()4 (quatrof
veículos, zero krn, para a Secretaria de ÂdmlnistraçÃo e Secretaria
Munlclpal de Saúde.

Senhorita Contadora:

dotaçáoorçamentáriarl"L#:1i:3'S:i:"TJ:':""':f,"h:'r'it:rif â:tl
(quatro) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria
Municipal de Saúde, em atendimento a solicitaçáo do Sr. Claudemir Valério,
Prefeito Municipal e da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária
Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 320.814,80
(trezentos e vinte mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C dos pantos
Setor de Licitações

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n" 222, CerltÍo,l 43. 3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.qov.br

4:
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NOVA SANTA BARBARA 0{1

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1911012015

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenÉo à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 1911012015, informamos a existência de previsão para
recursos orçamentários para registro de preços para eventual aquisiçáo de 04
(quatro) veiculos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria
Municipal de Saúde, em atendimento a solicitação do Sr. Claudemir Valério, Prefeito
Municipal e da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de
Saúde, num valor máximo previsto de R$ 320.814,80 (trezentos e vinte mil,
oitocentos e quatoze reais e oitenta centavos).

Outrossim, informo que a Dotaçáo Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.02003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; í85.

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2522;2530;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
í0.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2720.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL

/
Laurita aclsou
Contadora/CRC

Campos
5096/04

*.

5É. -

za
oà

Rua WalÊedo Binencourt de Moraes n'222,Cento, E 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

{F NOVA SANTA BARBARA 042

'si:

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1911012015.

Prezada Senhora,

Em atenção à conespondência expedida pelo Sr. Claudemir
Valério, Prefeito Municipal e da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária
Municipal de Saúde, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de 04
(quaho) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria
Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 320.814,80 (trezentos e vinte
mil, oitocentos e quatoze reais e oitenta centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotaçáo:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.02003 - Manutençáo das Atividades do Gabinete do Prefeito;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 185.

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2522;2530:
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
í 0.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2720.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurÍdico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine a Lu itk dos Santos
Setor de Li taçóes

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 . Fone,trax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/000 t-60
E-mail: licitacaoônsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



q
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimaráes da Costa n' 512, Fon6/Fax l0É3\ 2&1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000160
Enail: p0!§b(@gnd&çaebr - Nova Santa Báóare - Paraná

Origem: Dep. Jurídico
Destino: Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico em data de 19 de Outubro de 2015, visando

emissáo de parecer sobre registro de preço para eventual aquisição de

04 (quatro) veÍculos 0 (zero) Km, para a Secretaria de Administração e

Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitaçáo das mesmas, no

valor máximo de R$ 320,814,80 (trezentos e vinte mil, oitocentos e

catorze reais e oitenta centavos), conforme cotações prévias, e em

atendimento ao disposto no artigo 15, V,§l' da Lei 8.666, que

determina que: "As compras, sempre que possÍvel, deveráo:

V - balizar-se pelos preços praticados no dmbito dos

órgã.os e entidades da Administraçdo Pública.

§ - lo O registro de preços serd precedido de ampla

pesquisa de mercado.

A despesa será suportada com recursos das

Secretarias Municipais acima mencionadas deste Municipio, conforme

informaçáo prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município,

atendendo ao contido no artigo 14, da ki rf 8.666193.

Houve a manifestaçáo do Departamento de

Contabilidade do MunicÍpio indicando disponibilidade orçamentária,

estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da Lei n"

8.666193, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita

ou contratada sem a adequada caracterizaçáo de seu objeto e indicação

dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Vale ressaltar que 25Yo (vinte e cinco por cento) do

valor do referido certame será destinado às Micro e Pequenas

Empresas, uma vez que o objetivo do Município é promover o

043

Rus wdlr6do B 6í|@rrt Mo.aês, 222 - Foít€/Fu (0rr43) 3266{100 - E{ail Don@nÁ!-orro$Í - Nova Sanla Aaôera - Psíatot



PREFETTURA MUNIGIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. waher Guimarâes da Costa no 512, Fone/Fax (0/,3l266-1222 - CNPJ N.ô 95.561 .080/000160

Éflail: p!0!su@gtd4§oeu - Nova Santa Bárbara - Paraná

tratamento diferenciado e simplificado em favor das microempresas e

empresas de pequeno porte conforme previsào constitucional (art. l7O,

inc. IX e aÍt. 1791.

Diante do preço máximo e de que se trata de

aquisição com recursos do Govemo Federal, é mister dizer que a
orientaçáo do Tribunal de Constas da União é que o procedimento seja

feito por Pregão Eletrônico, para o melhor aproveitamento do

procedimento, e sempre garanúr a maior competitividade e

transparência possível, nos termos da legislaçáo em vigor, ou seja, da

Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Federal n' 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova San a 20 de Outubro de 2015

Pereira
o 8857

Âoge

..:{

Ruâ Wdfiêdo &nr'couít lvtcíãs. 2 - Fon /FáI (0Ã43) 326+€1@ - ErrErl: po!§UAÃ!+4o!br - NovÉ Sánia BÍbsê - Psraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRpsPoNoÊncra rr{TERNA

De: Prcfeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREIGÃO ELETRÔNICO a'53/2O15, que tem
por objeto o registro de preços parâ eventual aquisiçáo de 04 (quatro)
veículos, zero km, para a Secretaria de Administraçáo e Secretaria Municipal
de Saúde, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federa-l n' 10.520, de 17 lO7 l2OO2, I,er Federal n' 8.666, de 2l 106l1993,
Republicada ern 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislaçôes pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" 015/2015, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 27 I to I 20rs.

a lérto
u cipal
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Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0{5
ESÍADo Do PARANA

PORTARIA no O15/2O15

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O ST.

CLAUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

AÊ. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros:

- Pregoeiro: Fábio Hênrique Gomes - CI/RG no L0,407,423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Morgado - CI/RG no 8.023,2a0-3-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Luditk - CI/RG no 9.144.227-2-SSPIP*

- Suplente: Mônica Maria Proença - CIIRG no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CI/RG no 9.170,71a-a-SSP/PR;

- Suplente: zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

AÊ. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Nova Santa rbar de de 2015

vú{
t

c LERIO
ipal

Rua Walfredo Bittêncourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa BárbaÍa - PR - I - 86.250-000
8 (43) 3266-8100 - g - E-mail: omnsb(Ansb.pr.oov.br - Site: www nsb.pr.qov.br 1



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

0{6

AVrSO DE LTCTTAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 5312015

Processo Administrativo n." 076/2015

tNícto DA SESSÃo DE DtspuTA DE PREços: às 09h00min do
dia 1311112015, por meio de Sistemâ de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa de Licitações e Lei!ões do Brasil,

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 04
(quatro) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração
e Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo: Menor preço, por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:, das 08h00min do dia
2911012015 às 07h59min do dia 13111120,15.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do
dia 1311112015. '

www.bll.o "Acesso ldentificado no link: licitações'.

Preço Máximo: R$ 320.814,80, (trezentos e vinte mi!,
oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

lnformações Complementares: Poderét ser obtidas em horáio de
expediente na Prefeitura Alunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siúo à
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.aov.br

Nova Santa Bárbara, 2711012015.

Fabio H
eg etro
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Portaria 01512015,j,L u,
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rt.\ F l.,

I

s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E100, X - 250-000
Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento JurÍdico

Ref. Pregão Eletrônico n" 53/2O15 - Registro de preços para eventual
aquisiçáo de 04 (quatro) veículos, zero krn, para a Secretaria de
Administração e Secretaria Municipal de Saúde.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta da ata de registro de preços, atendem às exigências da [,ei
Federal no 10.520, de LT l07l2OO2, l,ei Federal no 8.666, de
2L10611993, Repubücada em 06/O711994, Decreto Federal n" 3.555 de
O8/O8|2OOO, Decreto Federa-l n" 3.697, de 2lll2l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 27 llO l2ol5.

.fl Qetira
e rídico
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0,18esrloo oO Plnru'tÁ
Pregão Eletrônico n' 53/20í5 - SRP

Com reserva de 25o/o para ME, EPP e MEI

LrcrrAcÃo coit RESERVA DE corA oe lrÉ z5% (VINI'E E ENCO POR CENTO)
PARA MICR EMPRE PRE DE
PEOUENO PORTE. CONFO RM E PREVIS O NO ARTIGO 48, DA LEI COi'PLEMENTAR
14712014.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 53/2015 . SRP.
Processo Administrativo n.' 076/20í 5

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km,
para e Secreterie de Administração e Secrêteria 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 alteraçáo pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

, aos t t2015

Cerimbo Padronizado da Empresa

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR

DE LICITAçÃO DA

PELO FAX: (43) 3266-8í00 ou e-mail; licitacao@nsb.pr.qov.br

PARA EVENTUAIS INFORMAçÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - E6.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 049
estrco oo plaluÁ

Pregáo EletÍônico n' 53/2015 - SRP
Com reserva de 25to para ME, EPP e MEI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 53/20í5 . SRP.
Processo Administrativo n." 076/2015

LtctrAçÃo com RESERVA DE corA oe lrÉ 2s% (vtNTE E ctNco poR cENTo)
PARA MICROEMPRESA, DIICROEiTIPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR
147t2o',t4.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SaNfa AÁnAeRA, Estado do Paraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 015/2015, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo
MENOR PREçO, POR lTEtIl, destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREçOS do item relacionado no ANEXO I do edital para eventual
aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e
Secretaria Municipal de Saúde, conforme descÍito no Anexo I do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o
12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a
Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posterioÍes.

RECEBIÍIIENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do.dia 2911012015 às 07h59min
dia'1il1112}15. :

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00mln às 08h59min do dia í3r1í120í5.
tNíclo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREçOS: às Oghoomin do dia í3r11120í5.

do

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentiÍicado no link - licitações"
Para todas as refeéncias de tempo seÍá obsêrvado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregáo Eletrônico para o registro de preços
para êvêntual aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria de
Administração e Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I do edital.

COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP (Lotes í e 2) - Conforme disposto no
inciso lll do artigo 48 da Lei Complementar no 12312006, fica reservada uma cota no
percentual de 25o/o (vinte e cinco por cento) do objeto o qual integra os lotes 1 e 2, parc
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Compõem este Edital os seguintes anexos

ANEXO Oí

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

Descrição do Objeto

Minuta do Termo da Ata de Registro de Preços

Exigências para Habilitação

Modelo de Declaração de ldoneidade

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitaçâo

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora
Modelo declaraçáo de não parentesco

Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital #
{
,/2

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no ?22, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esrrco oo peamÁ

Pregão Eletrônico n' 53/2015 - SRP
Com reserva de 25o/o para ME, EPP e MEI

ANEXO 09 Declaraçáo de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
ANEXO í0 Ficha técnica descritiva

orseosrçôes PRELtMtNARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condiçóes de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras' constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.o br

1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42,43,44,45 e
46 da LC 12312006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.

2, RECEBIÍUIENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e
horário para início da disputa.

CONDIçÔES PARA PARTICIPAçÃO

3.1. Poderáo participar desta Licitação: Lotes í e 2 exclusivamente as Microempresas e
Empresas de Peoueno Porte e dos Lotes 3 e 4 todos interessados no objeto
deste lote:

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçáo, conforme o
disposto nos respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e
seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitaçôes e
Leilóes do Brasil;

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela AdministraÉo Pública ou impedida legalmente.

3.4.1 No caso especlfico dos Lotes 1 e 2, a êmpresa que não seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme deÍinição do art. 30 e parágraÍos da Lei
Complementar n.o'12312006.

0ã0

í.
1.1

3

3

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E100, x - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA I\4UNICI PAL

3.5

3.6

NOVA SANTA BARBARA 051
ESTADo Do PARANÁ

Pregão Eletrônico n'53/20í5 - SRP
Com reserva de 25o/o para ME, EPP e MEI

Para participaçáo na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitaçóês e Leilões
do Brasil, telefone: (041) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para
apresentação da proposta e início do pregão.

A participação no pregáo está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificaçóes do objeto da
licitação em conformidade com o ANEXO í 0 "As propostas NÃO DEVEM
c o N TE R N E N H u M A I D e r.ttt r t cnÇFoo u c trAúTE' P Ro Po N E NTE (ta is
como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, email, etc.), sob
penã de desclassificação"; e

b) inserção Ei§!@do valor inicial do lote

3.7 O custo de operacionalizaçáo e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará
a Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil, provedora do sistema eletÍônico, o
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação,
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll,
da Lei no 1O.52O120O2.

3.8 A microempresa ou empÍesa de pequeno poÍte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar
no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o
modelo do Anexo 't0, o seu regime de tributação para Íazer valêr o direito de
prioridade do desempate. AÉ.44 e 45 da LC 12312006.

4, REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAi'E

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizaÍ a

contrataçáo;
l) abrir processo administrativo para apuração de inegularidades visando a

aplicaçáo de penalidades previstas na legislação. 
k
/'
4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esraoo oo penrurÁ

Pregão Eletrônico n' 53/20í5 - SRP
Com reserva de 25o/o para ME, EPP e MEI

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITA coEs DA BOLSA DE ttCneCOeS e

052

LEILOES DO BRASIL

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora
de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para Íormular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:
wwv. bll. orq. br

4.3 A participação do licitante no Pregáo eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendrmento às
exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definiçáo de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eleÍônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitaçóes e Leilóes do Brasil;

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, náo cabendo a
Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realizaçáo das transaçóes inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPACÃO

4.8 A participação no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitaçáo da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregáo e
encaminhamento da proposta de preÇos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessáo pública do pregáo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;

4.10 Qualquer dúvida em relaçáo ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelo número (4í) 3042-9909, e-mail: contato(Abll.oro.br, ou alravés de
uma corretora de mercadorias associada.

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mail - licitac sb r - www.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ PARANÂ

Pregão Eletrônico n' 53/20í5 - SRP
Com reserya de 25o/o para ME, EPP e MEI

ABERTURA DAs pRoposrAs e roauutacÁo Dos LÁrvcEs

4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicíal de preço, terá início à sessão pública do pregáo
eletrônico, com a divulgaçáo das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

4.14 Náo serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.15 Não será aceita Íicha técnica com valores superiores ao máximo fixado no
editel. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do
licitantê;

4.í6 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da
disputa de lances;

4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identiÍicará o autor dos
lances aos demais participantes;

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepçáo dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação
no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

4.í9 Quando a desconexão persistir poÍ tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica
(e-ma,I) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de Íechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encenada a recepçáo de lances, não
podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RANDOMICO)

4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o
seu valor mínimo de lance a ser oÍertado, evitando assim, cálculos de última hora,
que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil; 

6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

Pregão Eletrônico n" 53/2015 - SRP
Com reserva de 25o/o para ME, EPP e MEI

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessáo pública mediante
encaminhamento de aviso dê fechamento iminente dos lances e subseqüente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitação;

054

4.22

4.23

O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encenamento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociaçáo e
decisáo pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor,

A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos,4,5,6,7 e I deste Editâl (e
quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 9), em
até 03 horas após a finalização da etapa de lances, para o email
licitacao@-nsb. pr.oov.bÍ. O original ou cópias autenticadas, deverão ser
encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão
pública virtual, juntamênte com a proposta de preços, para a Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walíredo Bittencourt de Moraes,222 -
Centro - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-8100.
Responsável pelo recebimento: Elaine Cristina Luditk. O não cumprimento do
reÍerido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-
se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados,
se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote
e aberto o prazo para manifestaçáo de intenção de interposição de recurso;

4.24 A sessão pública Íica suspensa, ou seja, permanece em fase de
classificaçáo/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das
condições dispostas no item 4.23. Será iníormado no chat o horário e a data exata
em que se continuarão os trabalhos;

4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 19 deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqúente;

4.26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de uma proposta ou
lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor;

4.27 Caso náo sejam apresentado lances, será verificada a coníormidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adludicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;

4.29 Quando fer constatado ! empate-cot0llorme egtabelece os artiqos rl4 e 45 da LC
í2312006. o Preqoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.
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5
5

o desem t€ oderá o oeíro ainda n ociar um mêl f
ela não atinia o valor de referência deÍinido pela administracão oública.

PROPOSTA NO SISTEi,IA EUTRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupóe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 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;

Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as
ESPECIFICAÇÔES, MARCA, MODELO e quando for o caso, informar se a empresa
é ME/EPP. A não inserção do arquivo com a pÍoposta ou inÍoÍmações contendo
as esoecificacões e marcas neste campo, implicará na desclassiÍicacão da
emDresa. face à ausência de informacão suficiente para classificacão da
Droposta:

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificaçóes contidas no ANEXO 01;

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessáo pública do Pregáo;

5.2

5.4

5.3

5.5 Na hipótese do licitantê sêr ME/EPP será necessário e informacão desse reoime
Íiscal no campo grópJio da ficha técnica (anexo 09) sob pena do licitante
enouadrado nesta situacão não utilizar dos beneÍícios do direito de oreferência

ara o desem conforme estabelece a Lei Gom lementar 23t2006

5.6 As Cotas distribuídas, conforme artigo 48 da Lei Complementar n' 14712014

5.6.1 "Cota Principal" - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade
total do objeto, destinado à paÉicipação de todos os interessados, inclusive os
que se enquadrem na condição de 'Microempresa - ME" ou'Empresa de Pequeno
Porte - EPP" ou 'Microempreendor lndividual - MEI'e que atuem no ramo de
atividade referente ao objeto licitado.

5.6.2 "Cota Reservada" - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
total do obleto, destinado à paÉicipação exclusiva de empresas enquadradas
como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, inclusive
Microempreendedores lndividuais e que atuem no ramo de atividade referente ao
objeto licitado; sem prejuízo da participação na cota principal.

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (kês) dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores oÍerecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
empresa citado nos documentos de habilitaçáo, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razáo Social, CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária.

6.2 Na proposta escrita, deverá conter:

6
6 1
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a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuaís;

c) Especificação completa, marca e modelo do veículo oferecido conforme descrito
no ANEXO 0'1, deste edital;

d) Prazos de Garantia (mínimo 12 meses), contados a partir do Termo de
Recebimento Defi nitivo.

e) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que oferecer (em) o MENOR PREÇO, POR ITEM.

6.4 Os preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao veículo e até sua entrega no local fixado neste Edital.

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que

6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seia, manifestamente inexequíveis, por decisáo do Pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

7. GARANTIA
7.1. A garantia e assistência técnica do veículo deverá abranger peças e componentes

contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir

com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses.

8. ASSISTÊNCIA TÉCHICA
8.í. A empresa vencedora deverá manter assistência técnica na Região do Município de

Nova Santa Bárbara (PR), via concessionária da marca cotada, a qual não poderá
estar localizada num raio superior a 200 km do município.

CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREçO, POR ITEM, observado o
ptazo paa fornecimento, as especificaçôes técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital;

0i6

9
I 1

9.2.

9.2.1

Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar no 123/2006,
serão observados os seguintes procedimentos:
Encenada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que
houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o
seguinte:

9
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será
convocada pelo sistema eletrônico, via "chat' de comunicação do pregão eletrônico
para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas
de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o
sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alínea'a";
c) náo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno poíe mais bem
classificada, na forma da alínea'a"' anterior, serão convocadas as remanescentes,
quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
desde de que atenda aos requisitos de habilitaçáo.

9.2.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociaçáo e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor;

9.2.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificaçáo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuraçáo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital;

9.3 Ocorrendo a situaçáo a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

9.4 Da sessáo, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as oconências relevantes.

IO HABILITAçÃO

10.1 Conforme ANEXO 03

IMPUGNAçÃO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;

11.
11.1

11.2 Ao Í'inal da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intençáo com
registro da síntese das suas razóes, sendoJhes facultado juntar memoriais no pÍazo
de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contra-razóes em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente;

Nova Santa Bfubara, Paraná - E -E-mail-licitac nsb .br - www.nsb.or.qov.br
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11.3 A falta de manifestaçáo imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

11.4 Não será concedido pÍazo pa'a recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

1'l.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro Eãg terão efeito suspensivo;

11.6 O acolhimento de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

'i.1.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via oriqinal deverá ser
encaminhada oara a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. no endereco:
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes. 222. selor de licitacão. esta via deverá
estar em papel timbrado com o !!qme da empresa, es tazoes dg recurso e
assinatura do representante leqal paÍa que oossa ser anexedâ no orocesso.
Deverá ser enviado também uma cóp ia oor e-mail licitacao@nsb.or.oov.br

DA ADJUDICAÇÃO E OE HOMOLOGAçÃO
No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREçO,
POR ITEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especiÍicações
constantes deste Edital.

058

12.
12.1

í2.2. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12,3. Após a declaração dos classiÍicados e não havendo manifestaçáo dos licitantes
quanto à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o obleto licitado e
posteriormente, submeteÍá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisáo quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3.
13.1

PRAZOS E CONDIçÕES DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada
da Nota de Empenho, que conesponde à autorizaçáo de entrega. Caso a entrega
náo seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entÍega para o
próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções
previstas na legislação e neste edital.

14.
14.1

DO LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de
Compras), localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa
Bárbara - Paraná, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete,
carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de
quaisquer responsabilidades.

í5. PAGAMENTO
'15.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias após o

protocolo da NF/Fatura;
15.2 Dotaçóesorçamentárias:

11
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DO REGISTRO DE PREÇOS
Após a homologaçáo do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o regislro dos preços e dos fornecedores conespondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02) pela Prefeitura e
pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de
Registro de Preços a terceiros.
Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ler
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em Íazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classiÍ'icação, desde que ao mesmo preço e condições da primeira
colocada, sendo o fornecimento dos materiais nas condições previstas neste Edital e

seus anexos.
A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata
de Registro de Preço e recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida
pela Prefeitura.
O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçóes da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não
reduzir o preço registrado quando esse se tomar superior aqueles praticados no

mercado.
Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no ArP 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o cuslo dos
bens registrados.
No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstraÍ de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do
novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará,
além de ampla pesquisa de preços em empresas de Íeconhecido porte mercantil,
índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.
A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até í5

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor intenomper o fornecimento ,L-
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisáo de preços. "tr

/'

059

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

í6.8.

DOTAÇÔES

2015 185 02.001 .04. 1 22.0030. 2003 5O1 l+.c.so.sz.oo.oo Do Exercício
Do Exercício2015 2522 08.001.10.301.0340.2034 323 l+.a.SO.SZ.OO.OO

2015 2530 08.001.10.301.0340.203/. 501 l+.+.SO.SZ.OO.oO Do Exercício
2015 2720 08.002. 1 0.304.0390.2039 497 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

t2
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O prazo de vigência da Ata dê Registro de Preços será de '12 (dozel meses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do
seu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, Íizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação

dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
pelo infrator:
l- lmpedimento para registro na Ata, se concluÍda a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência;
IV - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da contrataÇão, aplicada nas

hipóteses de inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação peÍante a

Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.
A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

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

060

17.
17.1

í9.
19.í.

í8. DAS OBRIGAÇOES DAADJUDICATÁRN
1 8.1 . A Adjudicatária obrigar-se-á a:

18.1.1. Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações
descritas no Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e
quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega
inadequada;

18. í .2. Manter-se regular (documentaçáo obrigatória náo poderá estar vencida) durante toda
a vigência da Ata de Registro de Preços;

18.í.3. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes da

aquisição do objeto;
'l 8.1 .4. O veículo será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades, não

corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos
padrões determinados, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificaçáo, sob pena de

aplicaçáo das penalidades previstas no item 19 deste Edital.

19.2

19.3

t3
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19.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo
órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do í.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor conespondente ao fornecimento náo realizado
pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

19.5. Em qualquer hipótese de aplicaçâo de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

19.6. A aplicação das sançóes previstas neste edital náo exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.

20.
20.1

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada
Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- quando caracterizado o interesse público.

pela Administração

20.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviço.

20.3. A solicitaçáo dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Adminishação a

aplicação das penalidades previstas neste edital, caso náo aceitas as razóes do
pedido.
- por iniciativa da Prefeitura, quando:
- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

061
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- não cumprir as obrigaçóes deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- caraclerizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçóes
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

2O.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

21.
21.1

DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágraÍo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a

substituí-los os seguintes instrumentos:
a) este edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

21.2 Se o classificado para o item náo apresentar situaçáo regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado
outro licitante, observada a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prazo e
nas mesmas condiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançóes cabíveis previstas neste
edital.

22. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

22.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataçáo, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitaçáo, de contratação e de execuçáo 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 ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitaçáo ou de execução de contrato;

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 não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação
em um processo licitatório ou afetar a execuçáo do contrato;

l5
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e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou Íazer declarações 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 financeiro multilateral promover inspeçáo.

22.2. Na hipótese de financiamento, paÍcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados
pelo organismo sê, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitaçáo ou da execuçáo um
contrato financiado pelo organismo.

22.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo
para a contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a
ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo Íinanceiro 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.

063

23

23.1,

DtsPostÇoES FlNArs

Esta Prefeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada náo apresentar
os documentos exigidos ou náo atender as qualificações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.

A critério da Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, a presente licitação poderá
ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.

As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegaçóes de desconhecimento destas instruçóes, bem como das disposições
legais acima especificadas, náo serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnÍormações 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 sançóes cabíveis;

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

23.2

23.3

23.4

23.5
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23.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
Íazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassiÍicação/inabilitação;

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

23.8 As normas que disciplinam este Pregão seráo sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que náo comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

23.9 As decisôes referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

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

23.11 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relaçáo à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociação realizada:

23.12 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 o Pregoeiro;

23.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00
às í7 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua
Walfredo Bittencourt de Mores, 22, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

23.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

23.'15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçâo do certame na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

23.f6. O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 320.8í4,80, (trezentos e vinte
mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

23.17. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 2711012015
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 53/20,15 . SRP.
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ANExo I - DEscRtçÃo DETALHADA Do oBJETo

TERirrO Oe RerenÊNcta

,I - OBJETO / JUSTIFIGATIVA:

í.í - A presente licitação destina-se ao registro de preços para eventual aquisição de 04
(quatro) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria Municipal
de Saúde, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais
anexos.

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especiÍicações dos itens que compõem o
objeto descrito no site da BLL e as especiÍicações constantes deste Termo, prevaleceráo as
últimas.

1 - OBJETO

2 - ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

Lotes í ê 2- l0olÀ Reservada 25o/"1

LOTE: í-Lote001

UN 45.024,80 5.024,80VE[CULO DE PASSEIO ZERO
KM - Capacidade de 05 (cinco)
passageiros Cor metálica a
definir; Sedan; Motor I .6;05
portas; Combustível:Flex; Travas
Elétricas; Vidros Elétricos;
Retrovisor elétrico; Câmbio com 5
machas para frente, e uma

lmarcha ré; Ar Condicionado;
ireção Hidráulica; Roda aro 15",

185/65 de aço; Protetor de Carter;
Porta malas no mínimo com 480
litros; Sensor de estacionamento;
Freios ABS; Airbags frontais;
Rádio/CD player com Bluetooth e

ntrada USB; Sistema l-System;
Faróis de neblina; lnsulfilm;

esivado com timbre do
unicípio (Conforme modelo a

er fornecido)

í,001 6753

45.024,80TOTAL
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LOTE: 2-Lote002

1 6752 lvelcur-o oE pASSE
KM - Capacidade de 05 (cinco)
passageiros Sistema de freios

lABS; Ar condicionado; Garantia
de no mínimo 12 (doze) meses;
02 (dois) aisbags (passageiro e
motorista); 02 (dois) apoios de
cabeça no banco traseiro com
ajuste de altura; Alerta sonoro de
fárois acesos; Banco do motorista
com ajuste de altura; Cintos de
segurança dianteiros com pré-
tensionador; Cinto de segurança
laterias traseiros retráteis;
Desembaçador de vidÍo traseiro;
Painel de instrumentos com
conta-giros; Velocímetro e
marcador do nÍvel de combustível;
Pára-choques na cor do veículo;
Preparação para o sistema de
com com fiação; Levantador
elétrico dos vidros das portas
dianteiras; Retrovisores externos
com controle interno manual;
Rodas de aço aro '14" com pneus
175/70; Combustível total flex;
Potência do motor de no mímino
76 CV com 8 válvulas; 05 (Cinco)
marchas a frente e 01 (uma) a ré;
Direção hidráulica; Trava elétrica
nas quatro portas; Bagageiro com
no mínimo 420 litros; Adesivado
com timbre do município
(Conforme modelo a ser
fornecido).

to zERo 1,00 UN 34.940,00 34.940,00

TOTAL 34.940,00

Lotes 3 e 4 - (Cote Princioal 75%)

LOTE: 3-Lote003

1 lozsr lvelcur-o LEVE zERo KM - 1,00 uN los.aso,oo los.aso,oo

20-
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lairbags (passageiro e m
cintos de seguranÇa dianteiros
com retráteis de 3 (três) pontos,
cinto de seguranÇa laterais

Itraseiros restraseiros de 3 (três)
pontos, pré{ensionador,
desembaçador do vidro traseiro,
velocímetro e marcador de nível
de combustível, preparaçáo para
sistema de som com fiação,
levantador elétrico dos vidros das
portas, retrovisores externos com
controle interno, rodas de aço aro
í5" com penus í85/60,
combustível total flex, potência do
motor de no mínimo 108 (cento e
oito) CV com I (oito) válvulas, 5
(cinco) marchas a frente e 1

(uma) a ré, direção hidráulica,
trava elétrica nas 4 (quatro)
portas, protetor de carter.
Adesivado com timbre do
município (Conforme modelo a
ser fomecido).

)
freios
(dois)

otorista),

TOTAL 65.850,00
LOTE: 4-Lote004

1 6750 VEÍCULO VAN ZERO KM.
Capacidade de 20 (vinte) lugares,
mais um lugar poltronas
individuais reclináveis, motor com
no mínimo í30 CV, 33,6 KGFM,
corrente de distribuiçáo, câmbio
com 06 (seis) marchas a frente e
01 (uma) a ré, direção hidráulica,
traçáo traseira, suspensão
dianteira independente com
conjunto de molas transversais
parabólicas com amortecedores
hidráulicos com duplo efeito e
barra estabilizadora, suspensão
traseira rígida com molas
parabólicas com amortecedores
hidráulicos de duplo efeito e barra
estabilizadora, capacidade do

1,00 UN 175.000,00 175.000,0
0

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.sov.br
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3. DO PRÂZO DE ENTREGA
3.1 . O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da
Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega.

4. DO LOCAL OE ENTREGA
4.1 . A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras),
localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em
horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

5. DA GARANTIA
5.1. A garantia e assistência técnica deveráo abranger peças e componentes contra defeitos
de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo
pelo prazo de 12 (doze) meses.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A empresa vencedora deverá manter assistência técnica na Regiáo do Município de Nova
Santa Bárbara (PR), via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada
num raio superior a 200 km do município.

7. tNFORiTAçÕES ADTCtONA|S
6.í Do prazo, recebimento, Íorma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitaçáo.

069

tanque de combustÍvel de no
mínimo 75 litros, pneus com R16,
sistema de freio ABS, ar
condicionado, garantia de mínima
12 (doze) meses; Adesivado com
timbre do município (Conforme
modelo a ser fornecido).

TOTAL 175.000,0
0
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ANEXO 02 - ITITNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O 
' - PTUINSB

REFERENTE Ao pREGÃo etetnôrrco No s3/201s

O trilUHtcipto DE NOVA SINTA eÁRelRA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
io .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 2í106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificaçáo das propostas
apresentadas no PREGAO ELETRONICO No 53/20'15, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiçáo de 04 (quatro) veículos, zero km, para
a Secretaria de Administraçáo e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado,
oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com
endereço à <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado
Detentora da Ata, cuja proposta íoi classificada, observada as especificaçôes, os preços, os
quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO oBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de 04 (quatro)
veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria Municipal de
Saúde, especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.'53/20í5,
independentemente de transcrição. O Órgáo Gerenciador não se obriga a adquirir o item

relacionado do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO l, podendo até
realizar licitação específica para aquisição dos referidos itens, hipótese em que, em
igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §
40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

GúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRÂDOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÍá de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAiIENTÁRIA
As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinte dotação
o amentária:
DOTA ÓES
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CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE Dos PREçoS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o
item referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou, cancelar a Ata, na ocorrência
de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste
caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público;

O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação

dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviço.

A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada

com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicaçáo das
penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razôes de interesse público, devidamente motivadas e iustificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

071

20í 5 lo
lo

2.001.04.122.003
.2003 luo, f185 4.90.52.00.00 Do Exercício

2015 lo

lo

8.00í.10.301.034
.203/. l' r

2522 23 4.90.52.00.00 Do Exercício

2015
t:

8.001.10.301.034
.2034 I. r

2530 01 4.90.52.00.00 Do Exercício

2015
t:

8.002.'í 0.304.039
.2039 r r

2720 97 4.90.52.00.00 Do Exercício
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condiçóes
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, seÍá feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cLÁusuLA sÉri,rA - DAS oBRTGAçóES DA EMPRESA vENcEDoRÂ
Fornecer o objeto adjudicado estÍitamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada; Manter-se
regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata
de Registro de Preços; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como,
fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
deconentes da aquisição do objeto; O veículo será devolvido na hipótese de apresentar
irregularidades, não conesponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou eslar
fora dos padrões determinados, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificaçáo, sob pena de aplicaçáo
das penalidades previstas no item 19 do Edital ou das penalidades previstas na cláusula

décima oitava desta Ata de Registro de Preços.

cLÁusuLA orrAvA - DAs oBRTGAçOES DO MUNICÍP|O

Caberá a PreÍeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da Detentora da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega dos veículos referente ao Pregão Presencial No

5312015;
- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinentes ao veiculo, que venham a ser

solicitado pela Detentora da Ata;
- aprovaÍ, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega do veículo,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar o veículo, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes

passadas pelo Órgáo Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que seja substituído o veículo que não atender às especificações constantes no

ANEXO I.

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRlzÂÇÃo PARA AQUlslçÃo E EMlssÃo DAs
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Órgão

Gerenciador. A emissáo da autorização de fornecimento, sua retificação ou cancelamento,

total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cLÁusuLA DÉctttA - PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA DO OBJETO

25

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - E6.250-000

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



íED

It*$E

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0?3
ESTADo Do PARANÁ

Pregão Eletrônico n' 53/20í5 - SRP
Com reserva de 25o/o para ME, EPP e MEI

O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da Nota
de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja efetivada
neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislaçáo e neste edital.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - Do LocAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras),
localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em
horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

cLÁUSULA DÉcIi,A TERCEIRA . GARANTIA
A garantia e assistência técnica do veículo deverá abranger peças e componentes contra
defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do
mesmo pelo prazo de í2 (doze) meses.

CúUSULA DÉcIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA TÉcNICA
A empresa vencedora deverá manter assistência técnica na Região do Município de Nova
Santa Bárbara (PR), via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada
num raio superior a 200 km do município.

CúUSULA DÉCIMA OUINTA - Do RECEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea 'a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea'b', do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgão Gerenciador a devoluçáo do objeto da presente Ata de Registro de
Preços, se estes não estiverem dentro das especiÍicações exigidas na licitação conforme
especificações neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do
canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento
da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmaçáo definitiva condicionada à

conferência dos dados relacionados na nota Íiscal, relatórios ou outros documentos que se
fizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situaçáo
junto ao FGTS. Na existência de débitos iunto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a
regularizaçáo por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo
que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante

depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta

bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 53/2015.

Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidaçáo

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a

correçáo monetária.
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O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidáo Negativa do INSS e
do FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via
internet.

cúusuLA DÉcrMA sÉrMA - DAS coNDtcôEs cERAts A sEREi, ATENDTDAS
A Detentora da Ata deveÍá obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer veículos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os veículos cotados devem ser novos (zero km), de qualidade.
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos veículos
entregues;
- Efetuar a troca imediata do objeto desta ata, que estiver fora das especificaçóes contidas
na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeçóes, sem qualquer ônus
para a adquirente.
A Detentora da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuçáo do contrato todas as condiçóes de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CúUSULA DÉcIiTA oITAVA- DAs sANÇoEs ADMINISTRÂTIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
. Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,30lo (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado

da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo

realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à
Administraçáo Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e

danos causados à Administração.
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As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrançâ
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prquízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias,
c) cortes freqúentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais,
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

GúUSULA DÉCIMA NoNA - DO CONTRÂTO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituÊlos
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas

condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

GLÁUSULA VIGÉsIMI . DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃo

| - 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 de licitação, de contratação e de execuçáo 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 ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato;

b) "prática Íraudulenta": a falsificação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
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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 não-competitivos;

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

e)'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuraçáo 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.

ll - 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 conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participaÍ da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

lll - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contrataçáo, 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.

cLÁusuLA vrcÉsrue pnruerm - DAs DlsPoslçÕEs FlNAls
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 53/20'15 e a proposta da empresas

classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos

omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/í993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado

desta licitaçáo náo implicará direito à contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - PÍ., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaçáo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a Detentora da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Glaudemir Valério

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

0?6
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RG n' 4.039.382-0 SSP/PR

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEOOR. CONTRATO#T&NOME>

CNPJ : <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

DetentoÍa da Ata

ü77
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ANEXO 03 - oocUMENTos NEcEssÁRIos PARA HAB]LITAÇÃo

í. HABTLTTAçÃo luníorcn:
í.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e sues eltereções;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estaluto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicaçáo legal.
Observações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
deverá constar além da denominaçáo social, a identiÍicação do ramo de atividade da
emprêsa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral 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 Lei Federal n.o 8.21211991, às
contribuiçóes instituídas a tÍtulo de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a

tercerros);
b) Com a Fazenda Estadual (CeÉidão Negativa dê Oébitos Esteduais, expedida por órgão

da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos irunicipais, expedida por

órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CeÉiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF.

E) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o

que dispóe a Lei Complementar Federal 12312006.

2.1 . 1 .1 . Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar no 123106, deve

apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através de um dos seguintes

documentos:
a) certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento

equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias: ou

b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou

empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 12312006,

conforme modelo constante do ANEXO 09 do presente Edital;
2.1 .1.2. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em

qualquer das vedaçôes do artigo 3', § 4', da Lei Complementar n' 12312006, não poderá

usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá

apresentar a respectiva declaração.

0?8
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2.1.1.3. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condiçáo de microempresa ou
empresa de pequeno porte suleitará à licitante, nos termos do art. 7', da Lei no 10.520102, à
sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracteriza o crime previsto no
art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem
como das demais cominações legais.

2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas adminiskações fazendárias
dos entes ou órgáos indicados.

3. QUANTO A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHTSTAILET 12.44Ot20111.
3.1 . Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de debitos
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
ne 5.452, de 1e de maio de 1943. (NR).

4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7'DA CF
4.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
êmpregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5. DECLARAçÃO DE TDONETOADE

5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no

ANEXO 05.

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

8. PARA COTUPROVAçÃO DA QUALIFICAçÂO TÉCNICA:
a) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa de preços.

Os documentos necessários à habilitaçáo da proponente poderão ser por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgáo de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência,
Íicando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos
documentos, caso haja constataçáo de fatos supervenientes. A aceitaçáo das certidões,
quando emitidas através da lnternet, Íicam condicionadas à verificação de sua validade e
dispensam a autenticação.

0?9
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Não será desclassiÍicada a empresa (micro/pequeno poÉe) que apresentar
documenteção com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006.

Caso qualquer dos participântes (micro/pequena empresa ou proÍissional) apresente
Cêrtidão ou documento com a deta de validede expirada, será concedido prazo de 05
(cinco) dias, contedos do momento em que o proponente for declarado vencedor do
cêrteme, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo
conÍorme Lei Complementar 123/2006 de 1511212006 com as alterações da Lei
Complemêntar n.o 1 47 l2O1 4.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no AÉigo 8í de Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo facultâdo à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIDAOE

PREGÃO ELETRONICO NO 53/20í5

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 53/2015, instaurado por este municipio,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente

,em de

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

OBS.: í ) Está declaração deverá ser emitida em papêl timbrado da êmpresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ,

de

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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ANEXO 05 - DECLARA DE INExtsTÊNcIA DE FAToS Ii,PEDITIvos

PREGÃo elerRôNtco No s3/zoís

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçáo 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.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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ANEXO 06 - DECLARA DE INEXISTENCIA DE EXIPREGADOS UENORES

pneoÃo eternôrrco No s3/201s

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de'18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores dê í4 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.

Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitac sb .br - www.nsb.pr.gov.br

36

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, E 43. 3266.E100, E - 86.250-000



Ê

It*Iffi

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0Bt
ESÍADO DO PARANA

Pregão Eletrônico n" 53/2015 - SRP
Com reserva de 25Yo para ME, EPP e MEI

ANEXO 07 - DECLARA DE NÃO PARENTESGO

PREGÃo eternôrrco No s3/2ois

_(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 53/2015, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitide em papêl timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 08. CARTA-PROPOSTA PARA FORNECITENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 53/2015 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para Íornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

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

tDENTtF|CAçÃO DO CONCORRENTE:
nezÃo socrRt:
CNPJ e |NSCR|ÇÃO ESTADUAL

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

2. COND|ÇoES GERATS
2.í. A proponente declaÍa 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 (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
íOBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 09 - todelo d6 declaÍação de ênquadÍamento em rêgime de tributação de
icro empresa ou empnesa de pequeno porte, (Na hlpótese do licitante seÍ E ou

EPP)

PREGÃO ELETRÔNICO NO 53/20í5

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participaçáo de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

086

Nome e no da édula de identidade do declarante

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb ov.br
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ANEXO í0 - Ficha Técnica DescÍiüya do Obieto

Número do edital

Órgáo comprador:

Especificaçáo:

Marca:

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial iem R$)

Declaramos, para todos os Íins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitaçáo e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da
Lei Complemenlar 123, de í4 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)l
Data

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.
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Detalhes processo licitatório

Entidàde Exe.utora MUNTCÍflO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ

Âror zots

No ft cibçâo/disper6a/rrEEgibrlijadei 53

Modalkjader pregão

Número ediEUpíocesso' 076,/2015

Dêsanio Resumidà do Objeto' Registo de 9íeços pôÍa e\€ntuàt aquisiÉo de 04 (quatso) leícutos, zero kn, para

a Secretariê de Adíninisbâção e Sêcretariâ l{unicipôlde Sâude

Forma de Ârêlição

Dobçáo Orçarnentíía' O8OO11O3OrO34m2O34,H9O52OOO

Preço mánmo/Reíerência de preço . 320.814,80

RJ'

Dala de Lançamenb do EdÉl ZlltOlZOts

Data da AberbJrà das Proposràs I3/lt/2015

NOVA Dab da Ab€rtJra das

Prop6tas

Dab Cancelamento

cPF:,r2r1512958 0pg9!!)

DaE Registso

oab Regisüo

27fi0120ts

Edrtà.

hüp/s€rvicG.tce.pr.gor'.bílTC EPRiM ríiq payAÀ,iLD€td tE6Prm6soCqn pra.õpx 1t1
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Executivo

Ano ltl
IMPRENSA OFICLAL-
L.l n'660, de 02 de.b.ll de 2013.

DECRETO No 054/20í5

DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO

O Sr. Claudêmir Valério, PreÍeito Municipal de Nova
Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso dê suas atriburÉes
legais,

Considerando que o Decreto Lei Federal N" 5.936,
institui o diâ 28 de Outubro como DIA DO FUNCIONARIO
.-rBLtco;

DECREÍA:

Art.ío - Fica tÍansÍerido para o dia 30/í0/2015 - (sextâ.
íeira) â comemoraÉo do'Dia do Servidor Público".

AÉ.2o. - Os servidores da Educação, não serão
atlngidos pêlo prosente Decroto e t€rão o sêu horário de
êxpediêntê noÍmal.

Art.3o - Este decreto entra em vigor nesta data de sua
publicação, Íevogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Báóara, 27 de Outubro de 20'15

CLAUDEIIIR VALÉRIO
Preíeito Municipal

AVtS DE LICIT

Objeto: Registro de preços para êvêntual aquisição dê 0,í
(qualro) veÍculos, zero km, para a Secretarla de
Administração ê Sêcrêtaria Ítlunlclpal de Saúde.

Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO OAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
29/10/2015 às 07h59min do dia 1111112015.

ABERTURA OAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min
do dia í3/í í/20'15.

tNÍcto DA sEssÃo DE D|SPUTA DE PREçOS: às oghoomin
do dia 13/11120í5, por meio de Sistema de Pregáo Eletrônico
(licitações) da Bolsa de Lrcitaçôes e Leilões do Brasil,
www.bll.orq.bí "Acesso ldentiflcado no link - licitações"

Proço Máxlmo: RS 320.814,80 (lrezentos e vinls mil,
oilocento3 ê quatorzê rgais e ollenta côntavos).

hÍCrfeôgf_ClEdetrlllaÍlf : poderão seÍ obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walftedo Binencourt de Moraes no 222, pelo
fone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao(Onsb.Dr.qov.br

Nova Santa Báóara, 27 I 1 01201 5

Fabio Henrique Gomes
Pregoêiro

Portaria n" 015/2015

ParEná Têrça+elÍâ,27 de Outubro dc 20í5.8á

I - Ator do

ll - Ato3 do Poder Legi3lâtlvo

lll - Publlcldrdo
Náo há blica oes aÍa à resêntê data.

Não há publicaçóes para a presente data

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fonê/Fax: (43) 32664100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pí.gov.Dr

Oo.umnto assinado por CetuÍcádo
DE .l - Novã Sanlá BáôaB Preíêtuíá Munkjpal
9556i0@000160-AC SER !54- Sua aú6nhodedê é

B.r.nlid. d.í& qE ülu.li,ado .lrd.s do íre.

o



A Patá com iítcto reor do EditàI, úexos c infolmçõês podêáo
g !ÚI'CIt3dO! ú CÀMARA VT]NICIPAL DE NOVÀ CANTU PARANÁ,
.o honáúio dÀ E:10 à6 I I:00 Hs c da I4'00 is l7:00 Hs

T.l.fonetrd: (,14) 15271400

NovâCútu, Est do doPatuá,2E dcourubrodc2015

§ALYADOR BRAGA
Pr$ldcnre d. Côm.r. MuDl.lp.l

I zs lu*r,,r,rru "nn*n*, 
DT:-o,.Y§,1ât--** [ffilgg1

1*
MunrcrpâI, contome espe rfiraçô€s €B cd,tal.

ABERTL,BÁ: À pmr dls tlroo (OMc) Hôru do dia lo de novêúbro dc I Peanro.

.fÍ

2.015, M sla dc rtuiõês dã CâmÉ Munici ld. Nova Cútu, PaÉú-

93921/20't5

I Noua SantaBárbora

Avlso DE LlclraÇÃo
pRFGÁo ELETRôNrco n.. 53/20r5 - sRp

Obl.to: Regiltm d! pr!§or p.r. .v.rturl iqüLlçIo dc 0.t (qu.h) v.Iculo$
z.m Lrn, p.rr. S.cÍct.rir d. ÂdmiDlrlrrçlo . Secr.trri. Municlp.Id.Srúd!.
Tipo MeDoÍ prcso, por ilem-
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dú 08h00nlÍ do di. 29/10/2015 Àt
07h59úir do dl. ll/11,20t5.
ABERTURA DAS PRoPoSTaS: dd 0Eh00mh àr 0th59DiD do itl. l3/l I20l5-
Irlclo DA sEssÁo DE Dlspura DE pREÇos: at 09h00Di! do dlr
l3/11,4015, por mêio dc SisrcmâdcPretào ElctÍôDico(licirâçõ€, da Bolsa de Lici-
taçõ€s cLilõ€s do BEil, \rw bll ôrg br"Ac6so Idcntiâcado Do link ' licitaçõ6'.
Prcço Mâimo: RJ l:o.E14,E0 (ErzcDtos c vinte mil. oilocentos e quârorzE rcars

IúIIoltô IIIlIn: poderào sü obtidâs cm honáno dc .xpedi€ntc nâ

I,lcfcr$ra Municipal dc Novs Sanlâ BáÍbaÍ4 silo à Rua Walftedo BitteDcouÍ dc
MoB.s n" 222, pêlo rone 4l-326c8100, ou poÍ E-nail: licnacaoadhsb.p.sovbr

Nova Sâniá Báôara, 27l I 0/2015.
Fâbio Herurqlc GomB

t'r.gociro
Poídia n'0lJ/2015

94íí 5t20t5

Avtso DE LICITAÇÀoN. oE/2015
MODALIDADE -Tomrdr d. Prsor

A Comissão Pcmân.Dtc d. Licitâção, dâ PREFEITURÂ MITNICIPAL DE
PEABIRU no cxcrcicio das alíbui9ões qu. lhe.onfcr. a Poíaria í'555, d.
lól1220t4, l,oma público, pâE coúermcDlo dos intcÍ.ssdos, que aaá rcália
no drr tl dc novcmbro de 2015. as oE:45 horas no endcÍcso, PRAçA ELEL.TÉRIO
GALDINO DE ANDRÂDE, 21, Pcabiru-PR" a rcú'ào d. r.cêbimcnro. a&íuÉ
das do.umcnlâçôB e p.opostÀr, confom. cspccificado no Mital dê Lrcitáçào n'
0E/2015 n. modâlidad. Tomad. dc Prcços.
Iníormdos quc a inlcgE do Editsl mcontra*c &spotriv.lno sctÜhrc cnd.rcço
Praq. ElcutrÉrio O.ldino deArdndc,2l, Pcabrru.k, com r.uEdasomorc no lnal
Obj.to d. Licil.çlo:
OBRA ST]PLEMENTAR DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
ÁREA TorAL DE 980,40 M2, DE ÀcoRDo coM pRoJETos, MEMoRIÀL,
CRONOGRÂMÂS E PT-ANILHAS.

Perbrru-PR.22 de ouNb.o de 2015

ADILSON BASSETTO
PrcsidcDle da Comissào de Licilução

933ss/20í5

I Ortlgueira

PREFEITUNâ MUNICIPÂL DE ORTICUEIRA
PRECÁo PRESENCIAL n' 135/r5 (D.Dorprêço por lrem)

I Plnhalao

PREFEITIÍRÂ MutncIpAL DE PtNHÀLÃo
ESTÂDO DO PAR.{\Á

EDITALNI54/2015
PREGÃo PR.ESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS

A Comrssâo de Pr.sno, da PREFEITURÁ MU^-ICIPAI Oe prNg,qlÀO, no 
"x-er.lcio dâs arribuiçô.s qu€ lhc conf€rc a Poíana o" 4El20 I 5, de I ó/0al20 I 5, loms

público, p@ conh..inento dos inreÍessâdos que laná rcalia m dia ll/llr0l5,
tu 0t:30 ho6, no mdcrcço. RUA DOMIN@S CÀtlXTO,4El, PINHÁIÀO.
PR, r rcuiâodc rc..bboro c âbcÍruã dâs documenraçócs c propoí.s, coíÍormc
espcci6cado no Ediral de Licitação N'. S4l2015.PR na modalidadc PREGÃO
PRTSENCIAL, objctivando rEtistro de prcços-
lnÍomâhos qu. â integr-â do Edital podcrl sd solcitÂd, .ravés do mail: licirz-
cao@pinhÂlao.prtof,br

ohiero dr Li.itrclo:

Piúalão, 26 de out'rbro de 2015

93,í50n0í s

Objêro: Aquisiçào dc Rolo compâcrâdoÍ, EspaBidor c Moto veladoÉ pâE uso

dcsla lnuicipàlidáde.

Selcção dc pessoa(s) juidiq(r) do ràno pcnrnente para cônoatÂçào dc eEpr€si
esp.lializ.adâ na plt§t çào dc srfliçG dc rc.aEa cle oxiscnio ê â4'risiçào de ciliÍdms
de oxisêtrios e acêisórios pâ!" s.u uso, confoírê especificaçõês coNl3nr.s no edilal.
Crlrérlo dc Jrltrú.nto - M.ooÍ PrGço POR ITEM.

Rcâlr?,çâo: dia rl/ll/2015 lt 09130 hor.t.

Not.: os Edilais eícontnm-sc disponívcrs à coNulla 8ntuilárncnlc, na s€dc da

prcf.iturà. htp/poíal.ortiaeim.pÍ.qov b/. Maiores infomaçôes pelo leleÍonc

(a2) 32?7.1388. Odi8l'êira-Pr, 27 de ouúbÍo de 2015
Rodrito Baldim

PÍ.goeiÍr Mü .lprl I QuaruBarras94íí3t2015

I nararnguá

Av|so DE PREGÀo
PREGÂo PRESET{ctÀL t{' ooo/20t5
REGsÍRO DE PREçOS N'037/20'15

OBJETO: CO NÁTAçÀO DE EHPRESA PARÂ PRESÍAçÁO OE

sERvços cot{T[{uaoos DE xat{urEtiçÃo t{ÂuncÁ
PREVENTWA E CORRETNÀ COM FORNECITIENÍO DE PEçAS,
MAÍERtÀs, EeutparENlos xEcEssÁRtos paRÂ
EUBARCAçÔES.,
valoR Áxlo EsTr aDo: Rt 575.376,00 (Qulnhonror . ..tênta .
clnco mll, trar.ntos a r.t nt. ê !.1. Í.âi3)
TIPO: MENOR PREçO TOTAL DO LOTE
PERlooo: 12 (oozE) rEsEs
OATÂ DA ABERTURÂ: 'I 2/I íI2Oí 5 HOÍúRlo: M:OOH
ENDEREçO: ww.pâr.n.gue.pr.gov.br e www.llcttâca!..com.br
LEG|SLAçÀo aPLrc^vEL: L€l N' 10.520/02 L.t N' 8.886/93 E o
DECRETO HUt{tCtPAL N' 1.017 12013.
oUTRos ESCLAREcIÍEi{Tos PoDERÂo sER FoRxEcIDos PELA
PREGoEIRÀ RUA JÚLIÂ oA coslA 322 . CENTRo, NO HORÁRIO
oas 06:00 Às 11:oo E oas 13:00 Às í8:00H ou PELo IELEFoIE
r{c (41) 3420S003.

PARÁNAGUÀ 26 DE OUTUBRO DE 2015
ROSIÂNA DO ROCIO PEREIRA PESCH

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

DECRETO N..45r4n015
Sümula Nomeia o S€nhor Elcio Lad,rin Zrtlo para cxcrcercarBo €m comissào
O Prêfeito Muricipâl dc Qutro BaÍrâs, Estâdo do PaEná, no uso dâs atÍibuições
quc lhe coíferc ã lcgislação em vigorNomciao Sefl,dor Murcrpâl Scúor ELCIO
LANDARIN ZÁTTOM , RG D". 7.353.3ó9-aPR pa,8 crêrceÍ o cârgo êm codissão
d€ "Âsscssordc Cabinele',junto à ScsÍctâri. Munic,paldc Pl.netâmcnro Uóano
c ObrÀs s partlr de 0 I de Outubro de 20 I 5, com efcilos relroàÍivos.

QuaEo BàrrÀs, 16 d€ Ouhrb.o dc 2015.
LOREIIO BERNARDO TOLARIX)

PREFEITO MI,','IICIPAL
9121312015

PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE QUATRO BARRÀ§

Df,CR.ETO N'. 45{42015

037íE/20't5

Súnul. Nom.ia o Sciàor LUIZ CARLOS DÀLLÀGRÀNA pe êi.rc.r cúgo !m

O PEtcno Muicrpsl dc QBEo B.r, Esbdo do Pafuá, no Eo da aEibuiço6 quc
lhc @nf*.lctisl.ç,o ch viBor Nom.ia o Sc^'ido. Muiciprl Seúor LUIZ CARI-OS
DALLAGRÁNA, RG r' 3.E42 lI5-E/PR p.n .r«d o c.rgo d cohissão de 'Drc-
ror dc DcDanáneíro , júlo a S.crcbria Municipal de InfiicstrutuE, ! p.ítr dc l5 dc
Ourubro dc 2015, com .f.iror rcrro.tivos

Qum B.ru, I6 dc Ourubo dc 2015
LOREI\O BER\ARDO TOLANDO

PREFETT. Mu^-lc,,Âf 
ga2o7no1s
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PREFEITURA MI,]MCIPAL DE NOVA AIJRORA

ÀV!§O DE LICIIAÇÃO Nr 9,lll5
TOMADA DE PREÇOS N! 10/21)15

O Município de Novâ ÁüÍora/Pr âvisa âos iDt xessados que
fâá Eálizár ás 09:15 hor.s do dia 13 de ooyembío dê 2015, oâ s€d€
dá PÍ€fêituÍa Müdcipal, sno a Rua São João, 354, Liciusão üâ
EodÂlid.dc TOMÂDA DE PREçOS do tipo MENOR PREçO, oF
jetivando a coDEâtaçâo dc empí€sa do ramo pcrtircntê psra êrccução
sob regiDe dc êÍtrpÍêilÂdâ global da obÍa de paviEcnlação poliédÍic-a
cE tsEchos das Estradrs Mcxiriqüêira, Médio l8ürçüzinho c Bebe-
douÍo (Univêrso), coolorme pÍojeto t&Àico, csp.ciEcâçõês t&nicrs,
memorial dcscÍitivo. plâÀilha de oÍsâmcDlo ê scwiço6, cÍonogrâflÂ
ffsico-finamlilo e demais p€çrs quc irtcgrâm o Edilsl, p€rs aplicrção
dos ÍecuÍsos rcf€Íctrtes ao Convêoio 05í13, cclebrado eEEE o Mu-
tricÍpio de Nova AuIoÍâ c a SccÍElaÍia dc Estrdo de IEÉacfiuilra e
t gÍsticá - SEIL. A cópia do Edital, podêrá scr obtida Do site
ws*.trová.srrI]orÀFgov-bÍ Dmâis itrftrmâçõês prrtiíêÍt6 a pÍBcotr
Licit!ção, scrá fomêcidá âo§ iÀtrÍês.dor juÀto ao DrpâÍtm.rlo dê
Licilssio dâ PrEfcihE MEnicipâl dc Nove AlÍorâ, ro cDd.rÊço âci'
Éa mcncioDâdo, cm quâlqucÍ diâ útil, no h.,rÍÍio êíúê as otuioEitr
âté âs llh3omh c dâs l3L}omi, até as lThmmin.

Noya Auror&-PR 26 dc ouhrbÍo dc 2015.
,OSE APARBCIM DE PAT]IA E SOI,IZA

PÍEfcito

PREMTI'RA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA

AVI§O DE II(IIÂCÃO
PREGÃO ELETTôI{ICO If KÍ2OT5 . SNP

Objc{o: Ifcgisüo dê pr!ç6 p.'â cv.rEd ,quisi(tso dc (X
(qúano) vêícúo6, z.ro tm, pdr r sc.ÍtlÚir dê Admiliirrçào c
Sccltrúir Muni:iFl dê S!údê.

fbo M.ac FÉço, poÍ itcE-
RECEEIMENTO DAS PR.OPOSIAS: da! OtHXhia do di^

29ll0rDl5 à. üh59Eitr do dir lrl12ol5.
ABBRTURA DAS PROPOSTÀS: drr OtHxlmin à!

OtL59EiD do dir lrll20l5.
NÍcIo DA sEssÃo DE Drsrur^ DE pRBç{)s: rs

09b00oin do dir l3llllr015, pr mio & SiÍ.úr dc PrEgto Eb-
t6trico (licitáçõ.s) dr Bolrâ dc Íiit çõc. c Lálitc! do Br.5ü
wss.blLct.bÍ 'Âctrro ld.íri6c.do !o liíL - lbitr{õ.s'.

Prcço MrriDo: R$ 3z).tt4.to (Etz.úc c yitrE Eil, oi-
tôcaílc c qurd'rr Í!âi! c oiEari caútiv6).

CoqL$ rtlls: podarlo aaÍ oütids! .m bo-
r&io dr GxPcdiatrtê Dr Hciurr Mm,ciFl dê Novr Sat B&üú!,
tito I Rua Wdtrdo Binffir d. Mús n' 222, pclo foDê itl
32óêtl(x), ou pú FEril: ticitEotrlb.F.govh

Nova SâDr. B&b8'a, 27 dê ortrtro dê z)l5.
FAE}IO IIE{RIQIJE C,oMES

PrEtcüo

PREMTTJRÂ MI,JMCIPAL DE PARANAGUÁ

_ 
^v-§o 

DE Lrcf,ÀÇÃo
PREG^O E ETR(»üOO IlIl úrt5 - SIP N' yrlzorí

OBJEIO: CooEú.tro dc EryÉ. ps. PEí.Éo & S.Í-
viço6 CdtiDuadoc dG MEüEÉo N&hr Prry.[tirr c CGrtfur,
com fcEiEto dê paFr, Eú.Íirir, cq[ip@.!!oa Érírí6 pae
êúbüElçõ.a.

TIPO: tú.oor PÍqo Totâl dô I.t
VAI,R ESIIMAm: Ra í5.3760 (quiahcaoc c sá.orr c

ciD Eil, EtzcotB ê !.í.ds ê rcfu rcâi!)
PtsRIODO: 12 (dor.) Eê3
DATÀ DA ABi]RliJRA: IYllAOIs - HORÁRIO: O9:@

hoÍas
otüG G.clEÉci@t6 Fd.í& Er frcfubc pcJa Prcgoai-

Ír. RDa ,úli.i di Codr. 322 - ClaEo. m h6ário c.ú.rçirl @ rtsavér
do tÊlcfoÉ !' (41) 3ll2íl6(m.

PmDrgu4 2ó & oút o d. z)15.
ROSIANÂ DO RGIO IIREINA IESCH

hrgecira

PREFEITI,'RÂ MI.'NICIPAL DE PEABIRU

AYI§IO DE IISÍÀçÃO If E'ÚTs
roMADA I'E Pf,EçÍX

Â Comirsao PcÍE Mr. d. L&:iEçtu, ds PREFEITTTRÁ
MUMCIPÀL DE PEABIRU ,o cr.rcÍcio ds!. ãEihiçõ.ú qúc lhc
coof.ÍÊ a Port Íir n' 555, d. 1611212014, tdtrÂ Fúli6o, !E'! co-
DbÉÊimê[to do6 iltrÍ€assdôs, qú H ÍEâlizE Do diâ 13 @ úvaDüro
dc 2Or5, à 0E:45 hoÍú no àd!ÍÊço, PRAçA ELEt'TÍRIO cAL
-_,^ ^D ^\n\D AnÉ 

'l 
p.ábilr!_pR, e-rcoaião dc rtctbimcnto c

ib ie íl€ÊaÉ Fr-Ê a,t
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Ficha Técnica Descritiva do Objeto - Lote 04

Número do edital: 053/2015

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Especificação: VEÍCULO VAN ZERO KM - Capacidade de 20 (vinte) lugares, mais um lugar poltronas indrviduais
reclináveis, motor com no mínimo 130 CV, 33,6 KGFM, corrente de distribuição, câmbio com 06 (seis) marchas a
frente e 0í (uma) a ré, direçáo hidráulica, traçáo traseira, suspensão dianteira independente com conjunto de
molas transversais parabólicas com amortecedores hidÍáulicos com duplo efeito e barra estabilizadora,
suspensão traseira rígida com molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra
estabilizadora, capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, pneus com R16, sistema de freio
ABS, ar condicionado, garantia de minima 12 (doze) meses; Adesivado com timbre do município (Conforme
modelo a ser fornecido).

Marca: Mercedes Benz / Sprinter 5í 5 CDI

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias

, , eço inicial (em R$): R$ 175.000,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Dala: 12 de Novembro
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Mercedes-Benz
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DNVG 116/15
Sáo Paulo, 13 de Novembro de 2015

A
PREFEITURÂ MUNIcIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N' 53/2015
Processo Administrativo n." 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

Prezados Senhores,

A De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., concessionária Mercedes-Benz,
estabelecida a Av. Otaviano Alves de Lima, 2600, Bairro do Limão, Sáo Paulo/SP,
regularmente inscrita no CNPJ 61 .591.459/0001-00, com lE 105.086.535-1 19 e lM
1.009.443-1 , Tel./Fax: (11) 3933-9007, e E-mail vendasaqoverno@denloris.com.br, tem
a satisÍaçâo de submeter à apreciação de V.S.as, nos termos dos anexos desta, oferta
para Íornecimento de:



Mercedes-Benz

LOTE 04: 01 (UMA) UNIDADE: VAN MERCEDES-BENZ MODELO SPRINTER 515 CDI
coNFoRME DEscRlÇÃo ABATXo:

oescruÇÃo oo veiculo

VfíCUt-O VAN ZERO KM - Capacidade de 20 (vinte) lugares, mais um lugar poltronas
individuais reclináveis, motor de 146 CV,33,6 KGFM, corrente de distribuiçáo, câmbio
com 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, direçáo hidráulica, traçáo traseira,
suspensáo dianteira independente com coniunto de molas transversais parabólicas com
amortecedores hidráulicos com duplo eÍeito e barra estabilizadora, suspensão traseira
rígida com molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de duplo eÍeito e barra
estabilizadora, capacidade do tanque de combustível de 75 litros, pneus com R 16,

sistema de Íreio ABS, ar condicionado, garantia de 12 (doze) meses; Adesivado com
timbre do município (Conforme modelo a ser Íornecido).

Quant.: 01 (uma) unidade

Valor Unitário: R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais)

Valor Total: R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais)

Prazo de entreqa: 30 (trinta) dias

09ü

Local dslntreqa: Sede da PreÍeitura Municipal (Departamento de Compras), localizado
na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná

Garantia: 12 (doze) meses

Condições de Paqamento: 30 (trinta) dias. Deposito a favor da De Nigris OistriOuiOo)
ffioBRASlL-Agenciano.334o-5.contaCorrenten".qúo
-5.

Validade da Proposta: 60

.'-1.,:

(sessenta) dias.
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Mercedes-Benz
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oBSERVAÇOES:

a) Declaramos que nossos preços ora oÍertados incluem-se todos os impostos,
despesas, seguros e t€xas, uma vez que os veículos seráo entregues no local solicitado.

b) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos bem como a
superveniência de disposiçôes legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussáo nos preços contratados, implicaçáo a revisáo
destes para mais ou para menos, conÍorme o caso.

c) Demais características técnicas dos veículos em folheto anexo, que atenderáo
plenamente as exigidas no edital.

d) Declaramos que o obieto será entregue no prazo e em conÍormidade com o estipula-
do no Edital e Anexos, e legislaçáo específica.

Na expectativa de conclusáo Íavorável de V.S.as; Íirmamo-nos.

De Nigris Distribuidora de Veí Ltda.
Jorge Fernando Zan o

Diretor Financ o
RG 3.28 I
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DNVG 116/15
São Paulo, 13 de Novembro de 2015.

A
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁnaane
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N'53/2015
Processo Administrativo n." 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda., inscrita no CNPJ no.61.591 .459/0001 -
00, com sede na Avenida: Otaviano Alves de Lima, 2600 Bairro do Limáo, Sáo Paulo -
SP, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Fernando Zanotto, portador da
Carteira de ldentidade no.3.287.448 e do CPF 061 .270.708 - 30 Declara, para Íins do
dispostonoinciso"V"aÍL.27 daLei no8.666,de21 de junhode1993,acrescidopelaLei
no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

De Nigris Distribuidora de V ulos Ltda
Jorge Fernando otto

Diretor Fi cerro
RG 87.448
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DNVG 116/'t5
Sáo Paulo, 13 de NovembÍo de 2015

A
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA SANTA aÁnglRa
A,/C: Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico N" 53/2015
Processo Administrativo n." 076/2015
Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A empresa De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., por intermédio de seu
representante legal devidamente constituído (o) Sr. Jorge Fernando Zanotto, doravante
denominado licitante, para fins do disposto no edital do Pregáo Eletrônico no 53/2015
declara sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a
proposta apresentada para participar do edital do Pregáo Eletrônico no 53/2015, Íoi
elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não Íoi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, inÍormado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de Íato do Pregáo EletrÔnico no 53/2015 por qualquer
meio ou qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para
participar do edital do Pregão Eletrônico no 53/2015 náo Íoi inÍormada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do edital do pregáo
Eletrônico no 53/2015, por qualquer meio ou qualquer pessoa; c) que náo tentou, por
qualquer meio ou qualquer pessoa, inÍluir na decisáo de qualquer outro participante
potencial ou de Íato do edital do Pregáo Eletrônico no 53/2015 quanto a participar ou não
da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital
do Pregáo Eletrônico no 53/2015 náo será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro partici
adiudicaÉo do obieto da reÍerida licitaÇão; e) que o co

nte potencial ou de Íato da
do da proposta apresentada

para participar do edital do Pregão Eletrônico no 53/ 5 náo Íoi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, inÍormado, discutido ou r ualquer integrante deste
órgáo antes da abertura oÍicial das propostas; e ue está plen ente ciente do teor de
eltensáo desta declaração e que detém ple poderes e inÍorm çôes para Íirmá-la

De Nig ris Distribuidora de Veícul Ltda.
Jorge Fernando Zan

Diretor Finan
RG 3.28 48
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DNVG 116/15
Sáo Paulo, 13 de Novembro de 2015

A
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁnennn
A,/C: Gomissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregâo Eletrônico N' 53/2015
Processo Administrativo n.' 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ no.61 .591.459/0001 -
00, com sede na Avenida: Otaviano Alves de Lima, 2600 Bairro do Limáo, São Paulo -
SP, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Fernando Zanotto, portador da
Carteira de ldentidade no. 3.287.448 e do CPF 061 .270.708 - 30, Declara para os
devldos fins do Pregão no 53/2015, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem Íatos impeditivos para a sua habilitaçáo neste processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

De Nigris Distribuidora de Ve los Ltda
Jorge Fernando otto

Diretor Fin erro
RG 3.287.448
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DNVG 116/15
Sáo Paulo, 13 de Novembro de 2015

A
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA SANTA gÁneaRÂ
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N" 53/2015
Processo Administrativo n." 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ no.61 .591 .459/0001 -
00, com sede na Avenida: Otaviano Alves de Lima, 2600 Bairro do Limáo, Sáo Paulo -
SP, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Fernando Zanotto, portador da
Carteira de ldentidade no. 3.287.448 e do CPF 061 .270.708 - 30, Declaro para Íins do
prescrito no inciso Vll do art. 40 da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, que a empresa
De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., cumpre plenamente os requisitos de
habilitaçáo exlgidos pelo edital de pregâo no 53/2015.

De Nigris Distribuidora de ículos Ltda
Jorge Fernand notto

Diretor Fjn
RG 3:28

anceiro
7.448



Mercedes-Benz 102

DNVG 116/15
Sáo Paulo, l3 de Novembro de 2015

A
pREFEtruR.A MUNrcrpAL DE NovA sANTA eÁReaRA
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N" 53/2015
Processo Administrativo n.' 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DADOS DA CONTRATADA

Razáo Social: De Ni ris Distribuidora de Veículos Ltda

De Nig ris Distribuidora de e ículos Ltda.
Jorge Fernan anotto

Diretor ancerro
R 287.448

Nome Fantasia: De Nioris
CNPJ: 61 .591 .459/0001-00
Endereço: Av. Otaviano Alves de Lima 2600
Bairro: Limáo Cidade: Sáo Paulo Estado: SP
CEP: 027.01-000 Caixa Postal CEP da Caixa Postal Cidade da Caixa Postal
DDD: 11 TeleÍone-11:39339007 TeleÍone - 2: 3933-9007 Fax: 3933-9007
Endereço de e-mail: vendasaqoverno@denioris.com.br
Endereço de website: www.denioris. com. br
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DNVG í16/15
Sáo Paulo, 13 de Novembro de 201 5.

A
pREFETTURA MUNrctpAL DE NovA sANTA eÁRsaRA
Á,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N" 53/2015
Processo Administrativo n.' 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇÃO GONTENDO INFORMAÇOES PARA FINS DE ASSINATURA DO
CONTRATO

Razão Social: De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda.
End.: Avenida Otaviano Alves de Lima, 2600 - Bairro do Limão
Sáo Paulo - SP - CEP 02701-000
E-mail : vendasaqovelne@denlffts.com.bI
lnscrita no CNPJ sob: no. 61.591 .459/0001 - 00
lnscrição Estadual: 1 05.086.535.1 19
lnscrição Municipal: 1 .009.443-1
Tel./Fax: (1 1) 3933-9007

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato.
Sr. Jorge Fernando Zanotlo - Diretor Financeiro
Brasileiro - Casado
RG no 3.287.448 SSP/SP - CPF no 061.270.708 - 30
End.: Av. Otaviano Alves de Lima, 2600
Bairro do Limão - Sáo Paulo/SP

Pra efeito de pagamento:
BRADESCO Agencia no 3394 - 4 Conta Cor nte no 3972 - 1

De Nigris Distribuidora de rcu los Ltda.
Jorge Fernando notto

Diretor Fi cerro
RG3 7.448
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DNVG í16/15
São Paulo, 13 de Novembro de 201 5.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N' 53/2015
Processo Administrativo n.' 076/2015

Encerramento 13 de Novêmbro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda., inscrita no CNPJ no. 61.591 .459/0001 -
00, com sede na Avenida: Otaviano Alves de Lima, 2600 Bairro do Limáo, São Paulo -
SP, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Fernando Zanotto, portador da
Carteira de ldentidade no.3.287.448 e do CPF 061 .270.708 - 30 Declara, para eÍeito de
participaçáo no processo licitatório PREGÃo ELETRÔNICO N" 53/2015, da PreÍeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou empre-
ga cônluges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em conÍiança ou estatutário, de direção
e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Fi-
nanças, Compras e Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bár-
bara.

De Nigris Distribuidora de Veíc s Ltda
Jorge Fernando Zan

Diretor Finan

,=

RG 3.287 I
o
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DNVG íí6/í5
Sáo Paulo, 13 de Novembro de 2015.

A
pREFEITURA MUNrcrpAL DE NovA sANTA eÁneaRA
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N" 53/2015
Processo Administrativo n." 07 61201 5

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇAO DE GARANTIA

A De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ no.61.591.459/0001 -
00, com sede na Avenida: Otaviano Alves de Lima, 2600 Bairro do Limáo, Sáo Paulo -
SP, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Fernando Zanotto, portador da
CarteiÍa de ldentidade no.3.287.448 e do CPF 061 .270.708 - 30 Declara, que atende-
mos a garantia para o Pregão 5312015, que será de 12 meses sem limite de quilometra-
gem na seguinte localidade abaixo, entre outras, encontradas no site:
https://www. mercedes-benz.com. brlconcessionarios.

DIVESA
Trevo do Atuba-Rod.BR-1 16, N. 1 .785 - Atuba
cuRrTtBA - PR - 82590-100
Fone: (041) 3315-1 000
Fax: (041) 3367-0783
diretoria@divesacaminhoes.com. br
http://www.divesa. com. búrucks/index. php

De Nigris Distribuidora de V ulos Ltda
Jorge Fernando otto

Diretor Fin cerro
RG3 7.448
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DNVG 116/15
São Paulo, 13 de Novembro de 2015

A
pREFEITURA MUNtcrpAL DE NovA SANTA eÁnaane
A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N' 53/20í5
Processo Administrativo n.' 076/2015

Encerramento 13 de Novembro de 2.015 às 09h.

DECLARAÇÃO DE IOONEIDADE

A De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda., inscrita no CNPJ no.

61.591 .459/0001 - 00, com sede na Avenida: Otaviano Alves de Lima, 2600 Bairro do
Limáo, São Paulo - SP, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Fernando
Zanotto, portador da Carteira de ldentidade no.3.287.448 e do CPF 061.270.708 - 30,
Declaramos para os Íins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitató-
rio, sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N.o 53/2015, instaurado por este munlcípio,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública,
em qualquer de suas esÍeras.

5

De Nigris Distribuidora de los Ltda.
Jorge Fernando notto

Diretor F cerro
RG 87.448

;
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109**t PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCN BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos os fins de prova de Capacidade Técnica que a empresa DE

NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEíCULOS LTDA., estabelecida a Av. Otaviano
Alves de Lima, 2600, em São Paulo-SP, Inscrita no CNPJ no 61.591.459/0001-
OO, fOTNECCU A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

CARAGUATATUBA, 05 (cinco) Vans, zero quilometro, modelo 3í3 CDl, marca

Mercedez Benz, atestamos ainda que a mesma atendeu plenamente ao exigido
no edital do Pregão Presencial no 0412009, AF n" 702-012009 - Solicitações de

Compra no 44512009, além de fornecedora concessionária MERCEDEZ -
BENZ DO BRASIL mantêm total assistência técnica sempre dando as

atenções devidas e cumprÍndo os prazos estabelecidos.

CARAGUATATUBA, í5 de maio de 2009

4---zr-z- 9L

RINALDO MADRI O ARTERO
SECRETÁRlo MUN|CtPAL DE ADMTNTSTRAÇÃo
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JUCESP PRO'IOCOLO

0.488.393/12-7

llilr

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 6'1.591.459/0001-00

As partes a seguir nomeadas e qualificadas, a saber: (1) Dr. THEOBALDO DE

NIGRIS JÚNIOR, brasileiro, ca-sado, advogado e industrial, portador da cédula de

identidade RG: '1 .020.043-5, e inscrito no CPF sob o n.o 006.021.758-87, residente

e domiciliado nesta Capital de São Paulo, à Rua das Avencas, 89 Cidade Jardim

CEP 05674-020; (2) THEOBALDO DE NIGRIS NETO, brasileiro, casado,

empresário, portador da cédula de identidade RG: 10.557.61 I (SSP-SP), e inscrito

no CPF sob o n.o 089.212.438.52, residente e domiciliado nesta capital de São

Paulo, à Rua das Avencas, 30 - Cidade Jardim - CEP: 05674-020 e (3) LÉO DE

NlGRlS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG:

10.557.613 (SSP-SP), e inscrito no CPF sob o n.o O89.212.M8-24, residente e

domiciliado nesta capital de São Paulo à Rua Professor Gabriel Ortiz, 181 -
Morumbi - CEP: 05612-070, na qualidade de únicos sócios da sociedade

empresaria limitada denominada DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEíCULOS

LTDA, sociedade empresária limitada, regularmente constituida, com seu ato

constitutivo reg istrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo -gob o n.

u .094, em 27 de outubro de 1964, NIRE 35.20'1.í67. e dterações
po terio s, sendo a última, datada de 20 março d 01 2 devidamente

reg ada na Junta Comgçci.a[fl g,fp{gdg.dg
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com sede nesta Capital, na A,/eniJã Otz,vian<i Alves de Lima, n. 2.600, Bairro do

Limão, inscrita no CNPJ sob o n. 61 .591 .459/0001-00, resolvem, de pleno e

comum acordo, alterar parcialmer;te e ratificar o contrato social, e ao final,

consolidaÍ todas as suês cláusulas em um só instrumento, como segue

'Í) Alterar o número do imóvel da filial localizada na cidade de ltapeva Estado de

Sáo Paulo de no 140 para no 76, de acordo com alvará de numeração expedida

pela Prefeitura do Município de ltapeva, ficando portanto assim o endereço da

filial conforme NIRE 35.90434049-9, registrado em 1210412.012, localizada à

Travessa 01 da Avenida Expedicionários de ltapeva no 76, Bairro da Ressaca

na cidade de ltapeva Estado de São Paulo CEP . 18.409-440.

2) Abrir filial localizada à Alameda dos Guaramomis no 1.451, Bairro Planalto

Paulista, Capital de São Paulo Estado de Sáo Paulo CEP . 04076-012, com o

mesmo objeto social previsto na cláusula segunda deste contrato social, com

total observância das demais cláusulas.

3) Consolidar o Contrato Social em um só instrumento..

Contrato Social

Forma Societária, Denominação e Sede

Cláusula Primeira - A sociedade, constituída sob a forma limitada, de acordo

com os artigos 1.052 a í.085 do código clvil, se denomina DE NIGRIS

DISTRIBUIDORA DE VEíCULOS LTDA, e tem sua sede social estabelecida nesta

capital, na Av. Otaviano Alves de Lima, 2.600, Bairro do Limão. SP.

Filial localizada na Av, Deputado Benedito MataÍazzo, n" '13.'131 Setor B, em São

osé dos Campos -SPi CEP 12220-610, NIRE 35.900.790.015 em 30/10/ o,

NPJ 61 91.459/0002-82, que terá o mesmo objetivo social previsto cláusula

a deste Contrato Social, ppT.,tplal observân
a!_'i 

' 
j

,-!,/.\.
. Y J' r!\ t ,i, 03 Nov i;i5.,. 
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Filial localizada na Av. EJuarcio F,r-,irer ,ro 1.C70 Jardim Albertina Bom Sucesso

Guarulhos - SP , CEP 07243-590, medindo 12.000 m'?de área de terreno e

4.000m'zde área construída, cadasrrado na Prefeitura de Guarulhos - SP sob no

092.71.04.0497.00.000, NtRE 35.9,)3 i21.996, CNPJ 61.591.459/0004-44, com o

mesmo abjeto social previsto na cláusula segunda deste contrato social, com total

observância das demais cláusulas.

Filial localizada na cidade de Sorocaba Estado de São Paulo à Rodovia Raposo

Tavares, km 103.9 SALA 2 Bairro ltanguá - Sorocaba - SP CEP18.052-775, NIRE

35.903.977.060, CNPJ 6í.591.459/0006-06, em 17 de maio de 2.01í, que terá o

mesmo objetivo social previsto na cláusula segunda deste contrato social, com

total observância e cumprimento das demais cláusulas.

Filial localizada na cidade de ltu Estado de São Paulo à Rua Domingos Piunti no

113, ltú Estado de São Paulo CEP 13.313-510, NIRE 35.903.977.051, CNPJ

61591459/0005-25, em í7 de maio de 2.011, com o mesmo objetivo social

previsto na cláusula segunda deste contralo social, com total observância e

cumprimento das demais cláusulas.

Filial Localizada na cidade de ltapeva Estado de São Paulo, com endereço à

Travessa 01 da Avenida Expedicionários de ltapeva no 76 , Bairro Ressaca na

cidade de ltapeva Estado de São Paulo CEP . 18.409-640, NIRE 35.90434049-9

com o mesmo objeto social previsto na cláusula segunda deste contrato social,

com total observância das demais cláusulas.

Filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço à

Alameda dos Guaramomis no '1 .451, Bairro Planalto Paulista, Capital de São

\ Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04076-012, com o mêsmo objetivo social

previsto na cláusula segunda deste contrato social, com total observância das

demais cláusulas

G O ÚNIC,O - Mediante deliberação dos sócios cotistas, a ocredade

abrir e encerrar filiais, agências

25'â T!rÊ

e dependências o Brasil
'o 

exterior
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Cb;etivo Social

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objetivo social

l- A comercialização de veículos rcvoc, de peças de reposição, e de acessórios,

e a prestação de serviços de assistência técnica e esses veículos, conforme

contrato de distribuição de veículos objeto da Lei 6.729, de 28 de novembro de

't979;

ll - A comercializaçào de veículos usados e a prestação de serviços de

assistência técnica a esses veículos;

lll - a prestaçào de serviços de transportes rodoviários de cargas;

lV - A prestação de serviços de transportes urbano e rodoviário de passageiros

V - A exploração de postos de serviços para veículos, com comercialização de

óleo lubrificante, graxa e produtos correlatos, bem como a prestação de serviços

respectivos;

Vl - A administraçáo, a intermediação e a compra e venda por conta própria de

tmovels

Vll - O agenciamento de negócios em geral

Vlll - Locação de veículos;

lX - a participação no capital de outras sociedades

X - A venda de pneus e serviços, tais como alinhamento, balanceamento,

desmontagem; montagem; rodízio; etc.

Prazo

a Terceira - E indeterrçrnç{o^gp.lg;z"o gg
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Capltal Social

Cláusula QuaÉa - O capital social é de R$ 14.895.525,00 (quatorze milhões,

oitocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais), dividindo em

14.895.525 cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito

e integralizado pelo sócios:

Theobaldo De Nigris Júnior, detém 11.916.421 cotas de valor nominal de R$

1,00 (um real) cada, no importe de R$ 'l ,l.916.425,00 (onze milhões, novecentos e

dezesseis mil e quatrocentos e vinte e um Íeais); que corresponde a 80,00 % do

capital social;

Theobaldo De NÍgris Neto, detém 1 489.552 cotas de valor nominal de RS 1,00

(um real) cada, no importe de R$ 1.489.552,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta

e nove mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais); que corresponde a'10,00 % do

capital social; e

Léo De Nigris, detém 1.489.552 cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real)

cada, no importe de R$ 1.489.552,00 (um milháo, quatrocentos e oitenta e nove

mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais); que corresponde a 10,00% do capital

social.

ADMINISTRAçÃO

CúUSULA QUINTA - A Sociedade será administrada, gerida e representada por

seus sócios: Dr. Theobaldo De Nigris Júnior, Theobaldo De Nigris Neto, Léo

De Nigris, conjunta ou separadamente ficando cada um dos sócios retro

mencionados, investidos de pleno poderes, resolvendo todos os negócios sociais,

inclusive avais de interesse da sociedade, a representações públicas federais,

estaduais, municipal, autarquias, alfândegas, em juízo e fora dele e suas relaçÕes

\i\ com ter
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - E discensada ir caução dos sócios gerentes, que

também se intitulam Diretores

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócics gerentes podem nomear procuradores

'AD-NEGOTIA" e "AD-JUDlClA", determinando-lhe as funçóes e os vencimentos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sociedade poderá também ser representada por

procurador, devendo constar do respectivo instrumento a sua capacidade de

representação, se isoladamente ou em conjunto com outro procurador ou sócio

administrador, presumindo-se, na hipótese de não constar a capacidade de

representaçáo, que o procurador somente poderá agir em conjunto com sócio

administrador ou outro procurador.

PARÁGRAFO QUARTO - Através de reuniào, os sócios deliberaráo quanto ao

pró-labore devido ao Administrador-

EXERCíClO SOCIAL E APURAçÃO DE RESULTADOS

CúUSULA SEXTA - O exercício social se encerra no dia 3'l de dezembro de

cada ano, cumprindo aos Administradores e elaboraçâo do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PARÁGRAFO ÚN|CO - Quando da reunião destinada à aprovaçáo das contas da

Administração, os sócios deliberarão quanto aos resultados do exercício.

REUNÉO DE SÓCIOS

CúUSULA SÉTIMA - Os sócios delibeÍarão sobre as matérias de interesse

través de reunião, convocada e realizada de acordo com o Código Civil,\

t{'n

't'
and -se di nsável a reunião quando todos os sócios decidirem, por escrito,

re m a que ser\a objeto delas
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7

DISPGSICÕES GERAIS

CúUSULA OITAVA - Os sócios tem preferência, em igualdade de condiçÕes

com terceiros, à aquisição das contas scciais, devendo o sócio que quiser alienar

suas cotas manifestar por escrito sua intenção, informando as condiÇóes da

proposta e conÍerindo aos interessados o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício

do direito de preferência, cuja manifestação deverá igualmente ser feita pela

escrita.

CúUSULA NONA - O Íalecimento ou a retirada de qualquer sócio náo dissolverá

a Sociedade que continua operando com os herdeiros ou sucessoÍes do falecido

ou retirante facultando-se aos sócios remanescentes a opção pela dissolução da

sociedade.

CúUSULA DÉCIMA - Conforme dispoe o art. 1.053 do Código Civil, as

omissóes legais relativas à sociedade limitada, e as omissões deste contrato, são

regidas pelas normas do Código Civil, aplicáveis à sociedade simples de que

tratam os artigos 997 a 1.038, não se aplicando em nenhuma hipótese a

legislação pertinente às sociedades anônimas.

CúUSULA DÉclMA PRIMEIRA - os sócios declaram, expressamente, sob as

penas da lei, que não estáo incursos em nenhum crime que os impeça de exercer

atividade comercial, empresarial ou de participar da administração da sociedade,

bem como que não estão condenados, ou sob efeito de condenação, a pena que

vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por cima

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato; ou contra a

economia popular, contra o sislema financeiro nacional, contra as normas de

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a Íé pública ou a

ncorrência, con as relaçÕes de consumo, a Íé pública ou a propriedade

U ÉCtUn SECUIDA - Fica eleito o foro da comarca desta ital o

mpetente para conhecer e dirimir eventuais litígios or dos deste

e qualquer outro por mais legiado sej a
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CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fic.am revogadas as cláusulas do contrato

social que lenham sido alteradas por este instrumento.

E assim ajustadas, as partes firmar,r o presente instrumento contratual em 3 (três)

vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a fim de que

produza os efeitos jurídicos.

São Paulo, 02 de maio de 2012

i''13. w-
THE DOD IGRIS JUNIOR

.020.ol:l-s (ssP/sP)

'',{'\l'r/'i.l' ,['
TH O DE NIGRIS NE o

RG: í0.557.61 i (SSP/SP)

Fern Zanotto

§fo+w+qgçt+w&

---t ô D ffieRts
RG:'10.557.613 (SSP/SP)
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Testemunhas

1)

Jorge
RG: 3 448 (SSP/SP)

-JÁóacyr s Pereiia
RG: 3.396 508 (SSP/SP)
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REPÚBLICA FEDEFTATTVA Do BRASIL
CAFrTóRIO DO VIGÉS|ÍVIO SÉ-rrrúo
TABELIÃO DE NOTAS f>A CAPITAL. SP
Erêr. Jo.gtê A.rgt.rsto Ardola E otêlrro Fertêira
TAE EltÁO

1" TRASLADO
LrYRO 2063 - PAG. 197

PROCURAÇÃO QUE FAZ: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE \TÍCULOS LTDA..

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos ünte e um (21) dias
do mês de junho do ano de dois mil e treze (2013), nesta cidade e Capital do Estado de São Paulo, em
diligência na Avenida Otaviano Alves de Lima, n'2.600, Bairro do Limão, onde a chamado vim e perante

mim escrevente, compareceu como outorgánte: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA,, com sede nesta Capital, na Avenida Otaviano Alves de Lima, n'2.600, Bairro do Limão, inscrita
no CNPJ/MF sob n' 61.591.459/0001-00; com seu contrato social consolidado datado de 21512012.

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - ruCESP, sob o n" 207.703/12-7, cqa cópia fica
arquivada nestas notas sob n'20.259 (pasta: 219); neste ato representado, nos termos do parágrafo segundo
combinado com o parágrafo terceiro da cláusula quinta, de sua consolidação contratual, por seu sócio:
THEOBALDO DE NIGRIS NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
n' 10.557.61l-SSP/SP, inscrito no CPF.MF sob n' 089.212.438-52, com endereço comercial nesta Capital,
na Avenida Otâviano Alves de Lima, n'2.600, Baino do Limão; o presente foi devidamente identificado
neste ato por mim escrevente, através dos documentos supramencionados e apresentados no original, do
que dou fé. Pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este público instÍumento e na
melhor forma de direito nomeia e constitui seu procurador: J FE o brasileiro.
divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG n" 3 87448-SSP/SP, inscrito no CPF/]víF
sob n" 061.270.708-30, residente e domiciliado nestâ Capital, com endereço comercial na Avenida
Otaviano Alves de Lima, no 2.600, Baino do Limão; ao qual confere poderes para, isolâdamente,
repÍesentá-la nas concorrências públicas, na apresentação de documentos de habilitação e proposta,
podendo impugnar, recorrer, renunciar ao prazo de interposição de recursos, firmar compromissos, assinar
documentos e praticar demais atos necessários durante a Sessão Pública, agindo de acordo com a Lei
Federal no 8.66611993, annlizada pela Lei Federal n'8.883/1994, oferecendo preços e vantagens; assinar
contratos de quaisquer espécies, bem como, rescindí-los ou modificálos, estipulando valores, prazos,
forma de pagamento, juros, multas e demais cláusulas e condições; praticar enfim, todos os atos

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecer. De
como assim disse, do que dou fé, me pediu e lhe lavrei este instrumento, que depois de lido em voz alta e

clara foi achado em tudo conforme, aceit4 outorga e assin4 dou fé. - Emolumentos: RS197.04; Estado:
R$56,00: IPESP: R$41,48; Reg. Civil: R$10,38; Trib. Justiça R$10,38; Sta. Casa: RSl,98; Total:
RS317,26. Guia n'2512013. Eu. DAIIILO THEODORO DINIZ, escrevente â lavrei. -Eu, LUCIANO
DE MARIA. SCHIMIDT, Substituto, a subscrevi. (a) // THEOBALDO DE NIGRIS NETO //.
(SELADA). Nada Mais. Trasladada em seguida. O presente traslado é cópia fiel do ato notarial lavrado no
livro 2063, página 197. dou fé. Eu, LUCIANO DE MARIA SCHIMIDT, Substituto, a conferi,
subscrevo e assino em público e raso

-

*
!Eio

25. ! 1ÃO DÊ 5

78
TEST HO DA VERDADE

^^§lE:!..J-s-.ã-)
CIAN€Df,tt

It
f'aI

s? 0[ sEÍ Substituto

Avenida Sáo Luis,59 - Fone: (11)3124-5000
Fax: (11)3124-5029 - Sáo Paulo - Capital - Cep 01046-001

?*

ililflIilt!illlilIililt]tl

Catlr

10402602235463.000161978,2

i.-

-r-À.;Âo

.:





ô

à

' 
l:

:il

. ' ::- ,.:.

..rl

O

4..

{

t'
{.,

!; ;

.A

:r 3

c. 1
é.?

xí

n

i.
:

\

)it

:l
.:

!

I
§

i

.-rl
'.í

)llt iL::!l á i

-!: ; I

. rii i r
'- ii. : i
I l_ . :
.e,' ar a. '
! i-

!dã>;-F: i:

:

tI

-a,j

í\,

=o
!-,
v, -

1,;..r

!:-

trá
'i-

:a>

:
,rl

Ô

$ã:rrP:
l

t+,

çt
t

Itic

I

Eã=tía
:Eã
3rã
rH-

nà
z

õ
9
I

!

iq-

t,r,.§'a

c
§

à

:-t

o(D
or

zt,
§-
à(r,

to
arr

z
ú)
{
§à

h,l-,B_

ryTE
+.

1

I

L
'5
./

!

ê

r§

:
§'

i-i5

6II

§

G



i,-'rt \,
l-, it." _

:ti
1.\

\e



1ü/r0
L-.hrcl

,..^.4-.,.]..-': i0iI-IT000tTt-!a,-'

-,r: 
-_L: r: 11: í- a.i!.1Àrr_\ _\

' ij":i\i:iii li:-l i ' :vd:i1..i
li lYir'.1'i.liS lI,.1,l:T;: :.r1:íi SY :-1tlIi:{I5!r !.I!.}JE: 'i{lrjií C,lli3i,:i'l lY.il;:

- l i\il',hi t)í]Y'I1:- iillT Y ?,II.ÍSlrlY;\I:i i: ri{ã 3i. -EIã;ln-'d ',-ri,ir:Ir,li-ii-rC[ 3.ii.I!'iüY,] ,-, i ,

: i'{ 7 
'":

':=1 f.if i.:llIA:),-rl ;3i';i.fY,l lt rliliTJE:TI i 11,11:.1i.

I?-'O;- 'E'llCi'íl:3 r-lCliE--\IT !11 1i.t1.'Iil$ll] CtJYSgYi Yii tl.l,-{:],:T,$il '?.-r};l;-i
.-'i"I j,l t':VlVÀCl{EI gil ÍlNjj \ruH,] CV:-rftj,SIl{Ii.IGV V ql]V'"']I].ihir.li,'] r:,Vi,: ',rrl
!01'cI ili Yil ,l'l,l.rlj .]Ir |TYCY,II) 91:_iJVNSL'IY 

"V1r 
}Irllí:::,j-IYi{; 3f i)YJ'j,'-

- uÍ:.-Iíili ü :t,lY?Iii.ii c'E'lvlI-{r(lg YI,i llg{l rrv'i r.q r'.f i}Id }is,l"llcH rl"il.itJl.'.1 -Il
'Ci!i-..+I^lli?TE.qüiSS f;C SilV{gIHílCEd Yq ü+ lEl:}í': OYZYU V(l 'li:ii. srlllvilrsilii sg.l:i.lIrtÍI){Jlio;l 3(l üxlsErltsi-', irl'f,rlY,tiÍiI.rY 1'l .tv-rIl

-llEl,lf\adtl ilrl {-1dl,i c? S:{INEIIIJSE StrOlYESiiV l {!EEOi,C Êrlr.IYilc. -...
::g't

ys,;Eü [ 
"::{v 

(rI{ ÊYCE--.]tI5Ttr ,; SA,ICdIH SH{ Egnt)§:YÊe ,rE Y-qYÂCii3}l rl?i
=.Iil!r1rd 

IE,rJ_'ji ] iãr:' íl,l:'ia jlEl '9:l6I ãC OEã].EZ?{] qtl tÊ fM? 'Írri 1ã1
yG-,,'l.EY úri l,r:.--,i=Iq tc 5DI.i,iEi Êolf Íitlcãti,la) I Y.:ri1:,.T fti.iE-r{.r z

: . .:i.'.lH: :

uüú i
"55ECV E SCTnIIE^ :ErlYÍ:lIIr;

-:r\_;:f-Ltj;! 5,,. ,J.(-L.J'-Lt.!êL/:utr -, -lIGr l1a -1,.

- àLÍ ,7\11\ r .:,- ,1

" 0*fiT00ili,Ê1I i_. ! I a-j

: Griigil I I E'Iã,Íí,:1t :,i

.'l:I jlT

'EI>-ICd ECtI\rE 3G ÊIVTiISIYhi Íf C i i.1=-i.'Ii-',1 - L\:-r J l I i,l!.:i i- r

' 1::,liiT!t--{ll,:i I .-rl;ir T rll -'Y: J 
:' F'. i-:l

s[ . [dÂiY 3tuqEl,-sE,f i] Iilãdl(3 .1,{ -89 gilll Til d:j]:L-{ã.ii.:
I r?-l

ffi CL
r,l Í

V

I
t^l

OSí -lCYlir'-

osa:a.-.

ú0Íx - 7a Lzú
dl

!5q20
OE3,L1ON

ilo oYt.I SgVl t'S Z .)Yht I.I
o8urvE/or-fr:-/ .- 'l

V}IIT EO SSÂTV ONVIJ.YTC ÀV I
3Í\ON j a-.- .

-- 
-r3^on,oc 3ó:r-.:

t, 2í,6Í/ Ba / 9T
'+ 3r-5YCrrE.: ?C YjVC

vüf"I solnclgÂ ãrl E{colnslu,tÊIo sTtI-$Ir.t t{
aluv'l3ludou,rc - .

00- 8B8ru /866
O,INEHUNO I Ci'IOJ

U CYCVZI'IUOC'I Sfl YCNE iT gC ttEY.1TY ,n-r.Tâ
cliS !.{ i'l tl

'j lHlir) I i'T4 ?l1. rY:-'i: ;i: : ii-- i'-.,: r-.j:'lt I q--i;\'r,rrT000113?á0
:-i\tr.at8l \lo -

i
,{j

OZI
ülftYd CVS 

=C 
,JidjOtNRilt Oe HUf,i iq-3Ur

)



,Y



Comprovantê de lnscriçár e de stua^ão Caddrd
P$tna 1 de 1

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiflcaçáo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

727

NUMERO DE INSCRI ÇÃo
6 t.591.459/0001-00
I'ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABÉRÍURA
04108/í966

OE NIGRIS OISTRIBUIDORÂ DE VEICULOS LTDA

- . Jlom I 5.ÀBL.LC,M_N.O NOML D_, À\tÀ5tÁ

01{0

rTUiÇ o cÁD
TIVA

coorco E DEscRlÇÁo oÂ ÀÍtvtDÁDE EcoNóM cA pR NcrpÀL
45.í l-í {4 - Comércio poÍ atacãdo dê câminhóês novos ê usados

ftGo E DEscRrÇÁo DÁs ÂÍtvtDÂDES ÉcoN lcas sÉcLrNoÂ
45.20{41 - Serviços de manúençáo e Íepardçáo mecánrcâ de veículos automotores
45.20-0{2 - Serviços de lantemagem ou Íunilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0{3 - ServiÇos de manartenÉo e repa6çáo elétrica de veiculos automotores
45.20-0{/a - ServiÇos de alinhamento e balanceamGnlo de veiculos automotoÍes
i15.204{5 - Serviços de lavagem, lubriÍicaçáo e polimonlo de veiculos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veiculos aulomolores
45.20-0-07 - Serviços de instalaçéo, manutenção e rêparaçáo de acessórios para veiculos automotorês

c-orGÕ aDESóRçÀo DA NÀÍuREzA JURíDrcA

206-2. SOCIEOADE EUPRESARIA LIMITAOA

LOGÊÀDOURO

AV OTAVIANO ALVES DE LITIA

srÍuaÇÀo EsPEcrÀL

COMPLEMÊNÍO

SP

DÀTÁ DÂ SITLÂÇÃO ESPECIÂL

Página I/l

2600

BAIRRC/DlSÍRITO
LII'AO SÂO PAULO

OÂTÁ OA SITLrÂÇÀO CA0ASTRAL

03i 1í12005

Aprovado pela lnstruçáo Normâtiva RFB no 1.470, de 30 de maio de 20í4

Emrtrdo no dia 15/09/20í4 às 20:18:20 (data e hora de Brasília).

Voltar

E
A RFB 4radece a sua visita Pra infornr@es sobre política de privacidde e uso, clrque ?qur
A tLralrze sua pálina

f i le:///C:/UserJRu$y/AppDádLocd/Ternp/L oai/&Jl TWA5H.htm 151cB,t2014
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Ho me

N oticaa s

lnstitucional Serviços Lêgislãçáo PÍestando Contas Municipios e Parcerias

Downlo ad Fà lê Conosco

SINTEGRA/ICMS
Consulta Públicâ ao Cadãstro

EsraDo DE sÃo PAULo

Cãdãstro .tuãlizãdo àlêt l8 I ll | 2Ol4

IDENTIFICAçAO

CNPJ 6í .59í .459/0001-00 lnscrição Estadual: . r os.oeo. sgs. r rg 
I

Razão Social: DE NIGRIS DISTRIB DE VEICULOS LT

,=

^l 7
,

ENDEREçO

Logradouro: AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA

Número 2.600 Complemento

Bairro CASA VERDE

Município: SAO PAULO UF SP

CEP 02701-900

lndicadoÍ dê Obrigatoriedade de NF-e Obrigatonedade Total

Data de lnicio da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009

Atividade Económica: Comércio por atacado de caminhóes novos e usados

INFORMAçOES COMPLEMENTARES

Situaçáo Cadastral Vigente: HABILITADO Ativo

Oata desta Situação Cadastral: 29t10t1964

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÁO

Oata de Credenciamento como emissor de NF+: 281O8t2009

18i11 12014

Observação: Os dados acima estão baseados em inFormações tornecidas pelos
próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva
existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsa bilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

A consulta pública do Sintegra rwww.s,nteora. oov. brt informa SOIVIENTE sobre a
situação da Inscrição Estadual do estabelecimento junto às Secretarias de
Fazendas Estaduais, que é obrigatória para os contribuintes do ICI4S.

Data da Cons u lta:

Número da Consulta

http://pfeserv I .fazenda.sp. gov. br/si ntegraptàisinte gra r 8/ I r/20 t4
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A situação cadastral NÁO-HABILITADO no cadastro do Sintegra refere-se à
empresa que possuía Inscrição Estadual como contribuinte do ICMS, mas
atualmente NÃO está mais apta a realizar operações como contribuinte do
ICMS. Porém, caso possua CNPI Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil
www.receita.razenda.oov.br) poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços
como consumidora final. A Inscrição Estadual NÃO HABILITADA não deve
constar em documentos fiscais quê acobertem operações com ICMS.

Fale conosco através do enderêço@

Voltàr parê seleção de contribuinte

Âcessar cadastro de outro Estado

Secretària da Fazefida do Estado de São Paulo
Âv. Rangel Pestâna, 3OO - Sâo Paulo - 5P - CEP,o10t7-911 - PABX (11)32'13-3400

http://pfeseri l .fazenda.sp. gov.br/sintegrapfe/sintegra tEil v2014
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Endêrêçô dô Esta bêlêclmênlo

conta to do Estabêlecimênro

Endêrêço de Corrêspondência

a..'t1: ,i: '.lr r,2r1.l: .l: 1!.r:r i;. I

e-na rei q s !ân .hoes@re

https://www.cdesp.fazanda.sp.gov.br/(S(xcegak55igm30iurr3{yf55))/l%gedCddro/C... 0911212014
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PrêÍêitura do Município de São Paulo
SecÍetana Mun,opêl de Frnânçâs

Depêdâmento de Aíecádâçáo e CobÍançág
FDC - Ficha dê dados cadastrais

Câdaírc dê Contnburnles Mobúános,CCM

c.c.u.

Ba ro
cep

CNPJ / CPF

lnioo de Funoonâmenlo

CCM Centrâh2âdor

NÍo. Odeín EndêÍeço

Nrc. Conrib lmposro PÍedrâlíSQL)

Códrgo do Estâb€lêomenlô

Daia nioo Esrab

ÚIima arualLzação CadaslÍal

1.009.4t§n

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

COMUM

AV OTAVIANO ALVES DE LIMA 2600

LIMAO

02550-000

26Ç2111

61.591 459/0001.00

o2t'101't96,!

22t0511973

Ná Consla

002 r Enderêço Cômerqd

31402

alt0 v20a3

TFE

06/08/2004

Côd go(s) de s€Mçô(s) I Anúnoo(s)

Códiqo

06009

06297

07366

47471

51314

Da1ã de lnioo

01/03/2004

01103t2004

011031200.

0r103/2004

01/01/2003

tss

ISS

ISS

51-57

57

51-57

51-57

NFS

DMS NFS

NFS

NFS

500%

500%

500%

50090

Old Anúõoos(s)

1

https./Àvww3.prddturasp.gov.br/fdc/fdc_imp05_€c.6p?Ccrn_arx=10094431 §tC,e,t2014



GOVERNO DO ESTAOO DE SÃO PAULÕ
SECREÍARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COI\,,!ERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESIA FICHA CADASÍRAL CO[.4PLETA. AS INFORI\44çÔES DOS oUADRoS "EI\,1PRESA", -cAPITAL-, "ENDEREÇo., ,oBJETo socIAL" E
Tll ULAR sÓclos/DlRtToRlA'REFTRLM-sE À struAÇÃo DA tMpREsA \o MoMtNTo Dt suA coNSTtrutÇÀo ou Ao stu pRtMEtRo

REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORI\,IATIZADO.

A SEGUIR SÃO INFORI.4ADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAÀ/ENTos PoSTERIoRI\,lENTE REALIZADos, sE HoUVER

PARA EMPRESAS CONSTITUíDAS ANTES DE 1,992, OS AROUIVAIvIENTos ANTERIoRES A ESÍA DATA DEVE[,{ SER coNsULÍADos NA FIcHA
DE BREVE RELATO {FBR)

RECADASTRADA EL,l 1997. SOB N 00028871697

EXPRESA

CAPIÍAL

crs 7.617.969.100,00 (SETE BtLHÕES. SETSCENTOS E DEZESSETE r\ÍrLHÔES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE t\., 1, CEt\í CRUZETROS)

EiIDEREçO

LOGRADOURO: AV OTAVIANO ALVES DE Lll\.14 NUMERO 2600

COMPLEMENTO

cEP 02701-000 LJF: SP

IRRO LIMAO

MUNIC|PIO SAO PAULO

oBJEÍO §OCiü.

COI\4ERCIO A VAREJO DE AUTO[,IÓVEIS, CA[,4IONETAS E UTILIÍÁRIOS NOVOS

COI\,,IERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÔRIOS NOVOS PARÂ VEíCULOS AUIOMOTORES
tNcoRPoRAÇÃO DE Er\,{PREENOTMENTOS tMOBrLtÁRtôS

CORRTTAGFM NO ALUGUEL Dt IMÓVEIS

OL I RAS SOCIEDADFS Dt PAR I ICIPAÇÃO, EXCFTO HOLDINGS

rÍÍullR/sôcparDhEToaA

JOSE DE NIGRIS NETÍO, NACIONALIDADE BRÁSILEIRA. CPFI 006 02í 678.68, RG/RNE 2188199 RESIDENTE À RUA COLOI,4BIA 217 SAO

PAULO SP. NA STTUAÇÃO DE SÓC|O COI\4 VALOR DE PART|C|PAÇÃO NA SOCTEDADE DE S 1 523 539.220,00

THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR NACIONALIDADE BRÂSILEIRA CPF 006.021,758 87, RG/RNE 1020043, RESIDENTE ÀAV, BRÂSIL 1540. SAO

PAULO , SP. NA SITUAçÃO DE SÓCIO COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NÀ SOCIEDADE DE S 6 094 156 88O,OO

A AUTENTICIDADE DESÍA FICHA CADASIRAL COI\4PLETA PODERÁ SER CoNSULTADA No sITE www JUcEsPoNLINE,SP.GoV,BR MEDIANTE
O CÔDIGo DE AUTENTICIDADE INFoRMADo Ao FINAL DESTE DoCUMENTo.

OE t,IIGRIS DISTRIBUIDORÂ OE VEICULOS LTOA

TIPOr SOCIEDADE LllúITADA

NIRE I\,,!ATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO Ef.4rssÃo

27t1011964

CNPJ

35201167246

INíCIO DE ATIVIDADE

22hO1201517:21:28

rNscRrÇÃo ESTADUAL

27t10t1964 61 591 459/0001-00 105 086.535.119

Documenlo Graturlo
Prorbrda a ComercializaÇão
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^ROI,LEi{?O6
xuM.ooc: 076.023/92-8 SESSÃO: 27105/t992

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL OE IHEOBALDO DE NIGRIS.]UNIOR. NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF 006.021.758-87,
RG/RNE: 1020043, RESIDENTE À AV. BRASIL, 1540, SAO PAULO SP, NA SITUAÇÀo DE SÔcIo, coM VALoR DE PARTICIPAÇÃo
NA SOCIEDADE DE S 6,094,156 880 OO

REDISTRIBUICAO DO CAPIÍAL DE JOSE DE NIGRIS NETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006 021 678 68, RG/RNE:
2í88199, RESIDENTE À RUA COLOMEIA 217 SAo PAULo - SP. NA SITUAÇÁo DE SÓcIo, coM VALoR DE PARTICIPAÇÃo NA

soclEDADE DE S 1 523 53S 220 00

CAPITAL DA SEDE ALTERAOO PARA $ 7,617,369.100.00 (SETE BILHÓES. SEISCENTOS E DEzESSETE MILHÕES, NoVECENToS
E SESSENTA E NOVE []ÍIL CEM CRUZEIROS)

B A = í 054.042/99 8. DÉ2710511992 FUNDAITENTO:A SOI\TATORIA DAS COTAS DOS SOCIOS NAO CONFERE COIú O CAPITAL
INFORMADO

PARECER DO(A) ASSESSORIA: DE 21l1 1/2001. SANADA A IRREGULARIDADE PELO DOCUI\,4ENTO REGISTRADO SOB N

114105193-5 ÉM 22107 /93. i,,!ANTIDO O ARQUIVAI\TENTO

NUM.oOC: 1í4.í05/93.5 sEssÃo: 22107/1993

NUM.OOC:'139.651i94-9 SESSÃO:',12t09t1994

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 7.45,1,981.00 (SÉTE I\4ILHÔES. QUATROCENTOS E CINQUENTA E UI\,1 I\,,!IL, NOVECENTOS

E OITENTA E UM REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPIÍAL DE THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA. CPF 006 021 758.87

RC,RNF '020043, RFSIDE\TE À AV BRASIL, ]540, SAO PAULO SP NA SITUAÇÀO DF SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO

NA SOCIEDADE DE S 5,961,585 OO

REDISTRIEUICAO DO CAPITAL DE JOSE DE NIGRIS NETTO. NACIONALIDAOE BRASILEIRA CPF: 006 021 678-68, RGiRNE:

2-88199, RISIDEN TF À RUA COLOMBIA 217, SAO PAULO . SP, NA SII UAÇÂO OI SOCIO, COI\,1 VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

soctEDA0E DE S 1.490.3S6,00

NUM.OOC: í74.95,í/95-5 SESSÃO: 25lí0/í995

NUM.DOC: 06í.586/99-7 SESSÃO: 28104/í999

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 14 895,500,00 (QUATORZE I\,4ILHÔES, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO I\,'tIL

OUINHENTOS REAIS),

REDISTRIBUICAO DO CAPITÀL DE THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRÂ. CPF 006.021,758.87,

RG/RNE lO2OO43.SP,RESIDENTEÀAL.FRÁNCA.692.24ANDAR SAO PAULO SP. CEP O 1422,000. NA SITUAÇÃO DE SOCIO

colv vALoR DE PART|C|PAÇÀO NA SOCTEDADE DE S 11 916 400 00.

REDISÍRIAUICAO DO CAPITAL DE JOSE DE NIGRIS NETTO. NACIONALIDADE BRASILEIRÁ, CPF 006 021 678-68, RG/RNE:

2188199, RTSIDENTT À RUA COLOI,,IBIA,217, SAO PAULO. SP, NA SITUAÇÀO Dt SÓCIO, CO[,'! VALOR DE PARIICIPAÇÁO \A

128

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA S 95.788 371 366 OO ÍNOVENIA E CINCO BILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E OITO

[,'ILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E UI\,' IVIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS),

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRÂ CPF 006 021 758,87,

RG/RNE 1020043, RESIDENTEÀAV BRASIL, 1540, SAO PAULO.SP, NASITUAÇÀODE SÓC!O, COMVALOR DE PARTICIPAÇÃO

NA SOCIEDADE DE S 76 630,697 093 OO

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE DE NIGRIS NETTO NACIONALIDADE BRASILEIRÂ, CPF 006 021 678.68, RG/RNE:

2188199 RESIOENTE À RUA COLOI,IBIA, 2' 7, SAO PAULO . SP, \A SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VATOR DE PAR I ICIPAÇÀO \A
soctEDADE DE S 19 157 674 27300

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 9 013,027.00 (NOVE [.4ILHOES, ÍREZE [,,IIL. VINTE SETE REAIS)

ENCERRAIUENTO DE FILIAL NIRE 3590 í 247684 SITUAOA A AV. ITABERABA. 1.148/'1168. SAO PAULO/SP

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR. NACIONALIDADE BRASILEIRA CPF 006 021,758-87,

RG/RNE 'O2OOa3-SP.RFStDtNTtÀAl . FRA\CA 692 24 ANDAR, SAO PAULO . SP. CEP 01422 000 NA SIIUAÇÃO Ot SÔC|O

cot\,4 vALoR DE pARTtCtpAÇAO NA SOCTEDADE DE S 7 2'10.421,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE DE NIGRIS NETÍO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006,021 678-68, RESIDENTE A

RUA COLOMBTA. 217. SAO PAULO - SP. NA StrUAÇÀO DE SÔCIO. CO[.,! VALOR DE PARTICIPAÇÁO NA SOCIEDADE DE S

1 802 606 00

TNCLUSÃO DE INSCRtÇÀO ESTAoUAL N" í05.086.535 119

Doc!mento Gratuito
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IsocrEDADE OE S 2.979.í00 00

CONSOLIDACAO CONTRATUAL

NUM.OOC: 234.939/01-í SESSÁO: 23líí12001

ALTERAÇÃo DA ATIVIDADE EcoNÔMIcA / oEJETo SoCIAL DA sEDE PARA INCoRPoRAÇÃo DE EMPREENDIIuENToS
IMOBILIÁRIOS COMERCÍO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, cAIUIoNETAS E UTILITARIoS NovoS. Co[,,IERcIo A VAREJo DE
PEÇAS E ACESSÔRIOS NOVOS PARA VEiCULOS AUToI\,{oToREs oUTRAS SoCIEDADES DE PARTICIPAÇÃo. EXcETo
HOLDINGS, CORRETAGE[.,I NO ALUGUEL DE IN'ÓVEIS

TNCLUSÃO DE CNPJ 61 591 459/OOO1,0o

NUtú. DOC: 251.835/04-2 SESSÃO: 2ol05/2004

CONSOLIOAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ

NUH.OOC:343.077104-8 SESSÃO:08/07/2004

NUM.OOC:509.776/Oa-8 SESSÁO:2711212004

ALTERAÇÁO DE OUTRÂS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERÂCAO DA CLAUSULA OUINTA ATRIBUINDO

CONDICAO PARA ASSINATURA DOS SOCIOS CONJUNTA OU SEPARADAI,IENTE IUANTER FILIAL EXISTENTE LOCALIZADA NA

AVENTDA RU0GE RAt\.4OS.859 NrRE 359007900,15

NUM.OOC: 131.908/05{ SESSÃO:'t1/05/2005

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EI\,í 31 DE DEZEI\,,IBRO DE 2OO4

NUIT.DOC:097.973/06-3 SESSÃO:03/05/2006

NUiT.DOC: 098.'187iO6-5 SESSÃO: í6/05/2006

BALANCO PATRIÀ,4ONIAL DE 2OO5

NUir.ooc: 284.938/06-3 SESSÃO: 3o/í 1/2005

ENDEREÇO DA FTLTAL NtRE 35900790015. CNPJ 61 591 459/0002-82, SITUADA À ÀV COl,'TENDADOR VrCENÍE DE PAULO

PENIDO l OOO, LJ 01 , PQ. RES AQUARIUS, SAOJOSE DOS CA[,4POS SP,CEP 12246.856 ALTERÁDO PARAAVJUSCELINO

KUBITSCHECK,9250, SAO JOSE DOS CAI\4POS - SP, CEP 12220.610,

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ

NUM.OOC:378.515/07-O SESSÃO:08h0/2007

ENDEREÇO DA FtLtAL NtRE 35900790015. CNPJ 61 591 459/0002-82. STTUAOA A AV JUSCELINO KUBTTSCHECK. 9250, SAO JOSE

DOS CAMPOS. SP, CÉP 12220-610 ALTERÂDO PARA AVENIDA DEPUTADO BENEDITO I\,,IATARAZZO, 13131. SETOR B, VILÂ

TATETUBA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP í2220 6íO

NUM.oOC: 048.28209-1 SESSAO: 1í102/2009

I

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIREIORIA

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE THEOBALDO DE NIGRIs JUNIOR NAcIoNALIDADE BRASILEIRA, cPF: 006.O21 758

87,RG/RNE 1O2OO435.SP RESIDENTE À ALAN,4EDA FRANCA, 692, APTO 241 , CEROUEIRA CESAR, SAO PAULO SP,CEP
01422.000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDo PELA EIJPRESA. coM VALoR DE PARTICIPAçÃo NA

soc|EDADE DE S 11.916.400 00

RETIRA'SE DA SOCIEDADE JOSE DE NIGRIS NETTO NACIONALIDADE BRÂSILEIRA. CPF: 006.021 678-68. RG/RNE 21881996 -

sP RESTDENTE À RUA COLOMBTA, 217, JD At\,,tERtCA. SAO PAULO - SP CEPO1438-OOO, NA S|TUAÇÃO DE SÓC|O.

ADIúITIDO THEOBALDO DE NIGRIS NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF,089,212,438 52. RG/RNE. 10557611 SP,

RESIDENTE À RUA DAS AVENCAS 30, CTDADE JARDI\,,|. SAO PAULO , SP CEP 05674-020, NA S|TUAÇÀO DESOCTO CO[,,|

VALOR DE PART|C|PAÇÃô NA SOCTEDADE DE $ í 48S 550.00

ADI\,4lTlDO LEO DE NlGRlS. NACIONALjDADE BRASILEIRA, CPF: 089.212.448-24 RG/RNE: 10557613 - SP, RESIDENIE AAV
OTAVIANO ALVES DE LIMA,2600 LIÀI4AO, SAO PAULO SP, CEP 02701'OOO, NA SITUAÇÃO DE SÔCIO COM VALOR DE

PARTTCTPAÇÃO NA SOCTEDADE DE S 1 489.550 00

CONSOLIDAÇÀO CONÍRATUAL DA I\,4ATRIZ

ALTERAçÃO DA ATIVIDADE ECONÔ[áICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO POR ATACADO OE AUTOMÓVEIS

CAVIONETAS E UTILITÂRIOS NOVOS I USADOS SERVIçOS DE I\4ANUIINÇÀO E RIPARAÇÀO IíECÂNICA DE VE|CUIOS

AUÍOMOTORES.

EN DEREÇO DA F tLtAL N tRE 3590079001 5, CN PJ 61 .591 459/0002 82, ALTE RADO PARA AV. COI\4ENDADOR VICENTE DE PAU LO

PENIDO, lOOO, LJ 01, PO, RES, AQUARIUS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. CEP 12246 856,

Documento Grat!ito
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ABERTURADEFILIALNIRE35SO352l996,SITUADAÀ RUA EDUARDO FRONER, 1100,JARDII\4ALBERTINA GUARULHoS.sP
cEP 07243 590 COM rNiCrO DAS ATTVTDADES: 30/01/2009

I
CONSOLIDAÇÁO CONTRÁTUAL DA MATRIZ

NUM.DOC: 149.915/09,3 SESSÃO: 05/05/2009

RE RATIFICACAO OUTROS - REIIFICAR A 6 ALTERACAO CONTRATO REGISTRADA NA JUCESP SOB 48 282109-1 DE
í 1.02 2009 ONDE CONSTOU EOUIVOCADAMENTE O ENDERECO DA FlLlAL. ONDE SE LE: AV. EDUARDO FRONER. 1100. LEIA-
SE AV EDUARDO FRONER. í O7O, JARDIM ALBERTINA. AOM SUCESSO, GUARULHOS SP. MEDINOO 12 OOO M2 DE AREA DE

TERRENO E 4 OOO I\42 DE AREA CONSTRUIDA, CADASTRADO NA PREFEITURA DE GUARULHOS SOA N 092 71,04,0497 OO.OOO

AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDICOES SAO RATIFICADAS NESTE ATO,

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903521996, SITUADA À RUA EDUARDO FRONER, 1100, JARDIM ALBERTINA. GUARULHoS . SP

CEP 07243 590 ALÍERADO PARA RUA EDUARDO FRONER. 1 07O, JARDII\,,I ALBERTINA BO. GUARU LH OS , SP. CE P 07243.590

CONSOLIDAÇÃO CONTRÂTUAL DA MATRIZ

NUt .DOC: 143.474109,1 SESSÃO: 28/05/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35303977060, SITUADA À RODOVIA RAPOSO TAVARES. K[.4 10, SALA 2 ITANGUA. SOROCABA , SP

CEP '8052.775 COM OB"ETO DESTACADO DE CÔI\,4ERCIO POR ATACADO DE CAI,II\HÔES NOVOS E USADOS, SERVIÇOS DF

MANUTÊNÇÀo E REPARAÇÀo IúEcÀNICA DE VEiCULoS AUToMoToRES sERVIÇoS DE LAVAGEM, LUBRIFICAçÃo t
POLIMENTO DE VEiCULOS AUTOIVOTORTS SERVIÇOS DÉ INSTALAÇÃO, MA\UTINçÀO E REPARÁÇÂO DE ACESSORIOS

PARA VEÍCULOS AUTOIUOÍORES E COIUERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÔRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS

AUTOT\40TORES COÀ,t tNiCtO DAS ATTVTOADES: O2l05/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903977051, CNPJ 61,5S1 459/OOO1.OO, SITUADA A, AVENIDA PRII\4O SCHINCARIOL, 1OO, SALA 2,

ITAIM.GUASSU ITU. ITU SP CEP 13312,900. COI\4 OBJETO DESTACADO DE COI4ÉRCIO POR ATACADO DE CAIVINHÔES

NOVOS E USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO E REPARAÇÃO IUECÂNICA DE VEiCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DÉ

LAVAGEM, LUBRiFICAÇÃO E POLI[/ENTO DE VEíCULOS AUTOI\4OÍORES, SERVIÇOS DE INSTALÁÇÀO, MANUTENÇÃO E

REPARÂÇÁO DE ACESSÓRIOS PARA VEíCULOS AUTOI\,4OTORES E CO[.4ERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

NOVOS PARA VEiCULOS AUTOMOÍORES COt\,,t rNiCrO OAS ATTVTDADES O2l05/2011.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA [.4ATRIZ

NUiT.DOC: 087.579/12-1 SESSÃO: O2l03/20í2

NUiT.DOC: 16í.,í68/í2.3 SESSÃO: 12104/2012

0

RE . RATIFICACAO . OUTROS . RETIFICAR A SETIIUA ALÍERACAO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCESP SOB O N.

149,915/09,3 EM 05/05/2009 ONDE O ITEÀ,4 V DA CLAUSULA SEGUNDA CONSTOU COIUO'A EXPLORÂCAO DE POSTOS DE

SERVICOS PARA VEICULOS COI\,,I COI\,lERCIALIZACAO DE COIVBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E PRODUTOS

CORRELATOS. BEI\,4 CO[4O A PRESTACAO DE SERVICOS RESPECTIVOS'. SENOO QUE O CORRETO E "A EXPLORACAO DE

POSTOS DE SERVICOS PARA VEICULOS. COIV COMERCIALIZACAO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E PRODUTOS
CORRELATOS, BEI\,4 COfuIO A PRESTACAO DE SERVICOS RESPECTIVOS'.

CONSOLIDAÇÁO CONTRATUAL DA IUATRIz

NUM.OOC:'130.'í57lí1-9 SESSÃO: í7105/20í1

FILIAL MANTIDA: NIRE 35900816561. SlÍUADA A RUA ANTONIO DE SOUZA LôPES. 60, NOVA CAPAO EONlTO, CAPAO BONITO -

SP

TNCORPORAÇÃO DE NrRE 35207278619

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA S 14,895.525,00 (OUATORZE IúILHÔES, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO IUIL

QUINHENTOS E VINTE CINCO REAIS),

REDISTRIEUICAO DO CAPITAL DE THEOBALDO DÉ NIGRIS JUNIOR. NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.O21,758.87

RG/RNE 10200435. RESIDENTE À ALAI4EDA FRANCA,692 APTO241. CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO,SP, CEPO1422.OOO, NA

SITUAÇÁO DE SÓCIO E ADI\4INISTRADOR, ASSINANDO PELA E[,4PRESA COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE S

11 S16 421 00

REDISTRIEUICAO DO CAPITAL DE THEOBALDO DE NIGRIS NETO. NACIONALIDAoE BRASILEIRA, CPF: 089 2'12.438-52, RG/RNE

1055761 1, RESIDENTE À RUA DAS AVENCAS, 30, CIDADE JARDII\4, SAO PAULO - SP. CEP 05674,020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO.

cor.t vALoR DE pARÍtctPAÇÂo NA socrEDADE DE s 1 489.552.00.

REDiSTRIBUICAO DO CAPITAL DE LEO DE NIGRIS NACIONALIDADE BRASILEIRA. CPF:089.212.44A 24, RGTRNE: 105576í3

RESIDENTE À AV OTAVTANO ALVES DE Ltt\.,!A. 2600, LtMAO. SAO PAULO - SP. CEP 02701-OOO. NA S|TUAÇÃO DE SÔClO, COr\.'t

VALOR DE PART|CIPAÇÁO NA SOCTEDADE DE S 1.489 552.00

CONSOLIDAÇÁO CONTRÁTUAL OA i.4ATRIZ,

Documento Gratuito
Proibida a Comercralização

NIRE: 35201167246 Páginâ 4 de 5
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ABERTU RA DE FILIAL N IRE 35904340499. SITUAOA À AVEN IDA EXPED ICIONARIOS DE ITAIPAVA 140. TRAVESSA O 1 , DA

RESSACA, ITAPEVA-SP CEP 18409.640 COMOBJETO DESTACADO DE CON4ÉRCIO POR ATACADO DE CAI\,,IINHÕES NOVOS E

USADOS, SERVIÇOS DE IVANUÍENÇÃO E REPARAÇÃO I\,4ECÂNICA DE VEíCULOS AUTOI/OTORES, SERVIÇOS DE LAVAGEI\4,

LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEiCULoS AUToIúoToREs. SERVIÇoS DE INSTALAÇÃO, MANUÍENÇÁO E REPARAÇÃO DE

ACESSÓRIOS PARA VEiCULOS AUTOMOTORES E COMÉRCIO POR ATACADO DE PEçAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

vEícuLos AUToÀíoToRES cotv rNicro oAs ATTvTDADES 2oto3t2o12

ENDEREÇO DA FTLTAL NrRÊ 35903977051, CNPJ 61 591 459/OOOl-OO. STTUADA A AVENTDA PRrMO SCHTNCARTOL, 100, SALA 2

ITAIM.GUASSU ITU, ITU . SP, CEP 13312.900 ALTERADO PARA RUA OOI\,,!INGOS PIUNII, 1 13, PROGRESSO, ITU , SP, CEP

13313-510

coNsoLrDAÇÃo coNTRATUAL OA r\,,!ATRIZ

NUM.DOC: 207.703/12-7 SESSÃO: 18/05i2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904336378, SITUADA À ALAÀ,4EDA GUARAI\4O[.4IS. 1.451, PLÂNALTO PAULISTA. SAO PAULO - SP,

cÉP 04076-012

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35904340499, SITUADA À AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAIPAVA, 140, TRAVESSA 01, DA

RESSACA, ITAPEVA SP, CEP 18409.640, ALTERADO PARA TRAVESSA O1 DA AV. EXPEDIC, DE ITAPEVA, 76, RESSACA.

ITAPEVA, SP, CEP 18409 640.

NUM.DOC: 4í4.628i 14-7 SÉSSÃO: ',t4t',t0t2014

AROUIVAi.4ENTO DE RE'RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS ' RETIFICAR O INSÍRUMENTO DE ALTERACAO

CO NTRAÍUAL REG ISTRADO NA JUCESP SOB N 87 579/í 2 1 EM SESSAO DE 02 DE IUARCO DE 2012, ON DE POR U I\,'I LAPSO

CONSTOU UM ERRO NOS SALDOS CONTABEIS REGISTRADOS NO ANEXO II DA INCORPORADA RAMIRES DIESEL LTDA,

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO

PAULO.JUCESP SOA O NIRE N 35.207,278 619 EI\,{ SESSAO DE 26 DE JANEIRO DE 1987.

FrM OAS tNFORt\4AÇÕES PARA NtRE: 35201167246

DATA DA ÜLTIIVA ATUALIZAÇÀO OA EASE DE DADOS: 2Tl10/2015

I(icts l'
F cha Câdasrra Comp eta cerlícâdâ para OANILO MART N NUNES 40191403830

ÍAutentcdade 638241261 Júnta Comerca do Eslado de Sào Pauro www tucespon rne sp gôv br

Documenlo Gíatuilo
Proibida a Cornercralizaçáo

NrRE 35201167246 Página 5 de 5
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEOERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTOA
CNPJ: 61.591.459/000í{0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ng 5.172, de 25 dê outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÇão para fins de certificaçáo da regularidade Íiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria€eral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos em

Dívida Ativa da Uniáo com exigibilidade suspensa nos temos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em prrcessos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçáo para fins de

certrficação da regulandade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da ceíidão
negativa.

Estâ certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refêre-se exclusivamente
à situaçào do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇões

socrars previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei P 8-212, de 24 de julho de
1991 .

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de suâ autenticidade na lntemet, nos

endereços < http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www.pgfn.fazênda.gov. bÊ.

Certidáo ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751 , de 0211012014

Emitida 09/09/2015 <hora e data de Brasília>
Válida
Codigo idáo: 8C26.1 FF1.BD44.05CO

a invalidará este documento.Qualque

07t0312016
controle da

sratuit
39:53 do

ura ou

htF.fií^i/lr,/ recerta fazenda.gov.br/Mrcâcoes/ATSPO/CertidadcN DConjú{asegvia/R€sütadosegvia.õp?Oírgem= 1&Tipo= 1&N l=6159145S001m&Seí\.. 1i 1

1
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base; 61.591 .459

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Sáo Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a).

Tratândo-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é Íeita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidáo negâtiva abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ sela
âquela âcima informada.

Certidão n' 89-3!432= Folha 'l de '1

Data e hoÍa da emissáo (hora de Bíasília )

Validade

Certidáo emrtida nos termos da

30 (TRINTA) dias,

onJúnra SF

tados da emissáo.

-PGE no 2, de 9 de maio de 2013ç o

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidâo está condicionada à yerificação de sua autenticidade no sitio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

\-1PÁgr9Es2r-A1<



SAOPAUI'o

Certidão de Tributos Mobiliários

C.C.M

CNPJ l CPF

Endercço

Emrtda em

h 95987 - 20't 5

1009.11{3-1

61.591.,159/0001-00

DE NIGRIS OISTRIEUIDORA DE VEICULOS LTDA

AV OTAVIANO ALVES DE LIMA 2600

REPRESENTÂCAO DE OUALOUER NATUREZÁ. INCLUSIVE COMERCI

02/ 10/1964

,"!qItí
21t1212415

Ressalvado o direito de a Fazenda PúbIca do lrlunrcípro de Sáo Paulo cobrar quâisquer dívidas
provenientes de tributos que venham â ser apurados ou que severiÍiquem a quâlqueÍ tempo,
inclusive em relaÇão ao período abrangrdo por esta certidáo, a Secretaria Municipal de Finançâs
CERTIFICA que a situaÇao fiscáldo contribuinte supramencionado referente à quitaçáo do lmposto
Sobre ServiÇos. Taxa de FrscalrzaÇão de Localzação lnstalaÇão e Funcionamento. Taxa de
Fiscalizaçâo de Estabeleomento. Taxa de Frscalizaçáo de Anúncioe Taxa de Resíduos Sólldos de
Serviços de Saúde (incidências â pâÍtir de janeiro/2o11). até a presente dâta é.
REGULAR

Cenrdão êxpêdrda !ia!4eI!c! com basê nâ Podânâ SF n' 066/2002 de 28 de Serembro de 2002 ê Decreio 50691 de 29 dê tunho de 2009

^ 
âutênticidade degta c4fidáo dêyêá sêr confirmâdâ nâ página da Secretâriâ ltunicipâl de Fi^.nç8s

(http://ww.preÍ!itu.âsp.gov.hr/so.

Certidão de Tributos Mobiliários Página lde I
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http://r,rw*3.pret-eitura.sp.gor'.br/SF857ó_CER'f_INTERNET/Certidao/CertidaoMobi...2ll09lZ0l5



Prefeitura do Município de São Paulo
:l+irêtaü ó de Fi Én(asg

CeÉidão Negativa de Débitos de Tributos lmobiliários

Número do Contribuinte
Nome do Contribuinte
Locel do lmóvel
cep
Codlog

: 074 314.0001-2
: INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
: AV OTAVIANO ALVES DE 11MA.02596
:02501-000
: 15188-2

Ressalvado o drreilo de a Fazenda Púb[ca do Municipro de São Paulo cobrar
quarsquer divrdas píovenrent6s de tributos que venham a seÍ apurados ou que se veriÍiquem
a qualqueÍ tempo rnclusiveem relaÉoao periodo abÍângido por esta certrdào. a SecÍetana
de FrnanÇâs CERTIFICA que a situâçáo Ílscal do{s} côntribuinte(s) srrpramencônedo(s )

reíerente à qurtaÉo do lmposto Predial e Terfltorral Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa

de Conservaçáo de Vras e LogradouÍos Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e

Contrrbuiçao de MelhoÍia. inqdentes sobíe o rmóvel acima identrÍicado. é REGULAR ate a
presenle data

Certidâo expedida com base na Portâna QF no 008/2004. de 28 de janeiro de 2004

Prazo de validade
2009

3 (três) meses a paíird data de sua emissão com base no Decreto 5069'1. de 29 de iunho de

Certrdáo emitida às 10 08.05 horas do d 21l1gl2)15 (l\ara e data de Brasília)

Códrgo de controle dâ certrdão: 8200.3F38.82D E. B0E2

A aútenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereÇo elelrônico http:/Á ww.prefeitura.sp.gov.br

Página lde I

135

http:i/u u,u -1.prelàitura. sp.gor . br,/certidao, Forms,/em iteCN.aspx 2U09120t5
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CATHA
:;,r!.i: :alr!:-::.1i: À Ê E r-,F Lr r'- ,

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61s91459/0001-OO
RAZãO SOCiAI: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EndereçO: AV OTAVIANO ALVES DE LIF4A 2600 / LIMAO / SAO PAULO / SP /
2701-000

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

O presente CertiFicado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos reÍerentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obriga m o FGTS

validade: 04/ll/2Ol a 03/t2/2ot5

certificação Nú mero: 20151 104010232991 15403

Informação obtida em 13/11/2Of5, às 09:45:23.

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

hnps:ris-nrr'.siÍge.cai\a.gô\'-br,/Em presarCrÍ)Crf)i FgeCFSI mprim irPape l.asp1)VA RPes... I3lll12015
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA OO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTTDÁO ESTADUAL DE OtSTRtBUTÇÔES CíVEtS

CERTTDAO N": 8812739

A autentrcidade desta cerlrdáo poderá seÍ confrrmâdâ pela rnternet no srte do Tribunal de JustiÇa

FOLHA: 1/1

A Diretoria de Serviço Tecnico de InÍormâçóes Cíveis do(a) Comarca de Sáo Paulo -

Capital, no uso de suas atflburçôes legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registÍos de drstribuições de PEOIOOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
0411112015, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/inteÍessado em nome de

DE NIGRIS DISTRIBUIDORÂ OE VEICULOS LTDA, CNPJ: 61 .591.459/0001-00, conÍorme indicação
constante do pedido de certidâo.'-'-'--'

Esta certidáo náo aponla ordrnariamente os processos em que a pessoa cujo nome Íoi
pesquisado Íigura como autor(a). Sáo apontados os Íeitos com situação em andamento já

cadastrados no srstema rnÍormatizado íeferêntes a lodas as ComaÍcas/Foros Regionais e Distritais do

Estado de Sáo Paulo.

A data de informatizaÉo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado no

5312015

Esta certidão só tem validade mediante assrnatura digitalizada do responsável pelo

expediente da SPI 3.21 - SeÍviço de lnformaçóes Cíveis ê de CeÍtidóes.

As custas no valor de RS 19,40 Íoram recolhidas na Íorma da Lei

6095817

137

São aulo, 5 de novêmbro de 2015

Odilon Luis de Oliveira
Supervisor de Serviço - SPI 3.21

6095817
PEDIDO N': ütfllllffilrI
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NIGRIS DISTRIBUIDORÀ DE VE]CULOS LTDÀ (MATRIZ E FILIÀIS)

oitenta) dias, contados da data

Nome: DE

CNPJ:61
Cert idão
Expediçã
Val idade
de sua e

591.459 0001-00
n"

24/77/20

89 / 2 0t5
5, às 10:26:52

180 (cento e

)9 /
378

õB/zoo

diç ao.

Certifica-se que DE NIGRIS DISTRIBUIDORÀ DE VEICULOS LTDÀ 0,!ÀTRIZ E

FILIÀIS), inscrj-to (a) no CNP.I sob o n" 61 . 5 91 . 4 5 9 / 0 0 01- 0 0 , NÃo coNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas.
Certidão emitida com base no art. . 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Le j- n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n' 747A/201]. do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condj-ciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internec (http: //www - tst. jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORüÀÇÃO IMPORTÀ}EB
Do Banco Nacional de Dewedores Trabalhistas constam os dados
neces sári os à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .fustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusiwe no concernente aos
recolhi mentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emolument.os ou a recolhimentos deEerminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Concil j-ação Prévia.
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Mercedes-Benz

lndices Econôm cos De Niqris em 31.12.2014

Ativo Circulante

Realizável a Lon

300.524.970,31

9.195.056,06o P razo

Total 3O9.72O.026,37

i Passivo Circulante

!Passivo Não Circulante

184.395.158,79

85.098.166,71

itotal 269.493.32s,s0 r

_4Ut!@

Ativo Circulante

Passivo Circulante

IJQUIDEZ_GOBBENIE

Ativo Total

Exigível Total

3fi).524.970,31

184.395.158,79

346.259.155,06

269.493.325,sO /.
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DADOS DAS ASSINATURAS l:

Entidade: DE NIGRIS OISTR DE VEICULOS LTDA

Período da EscnturaÇão: 011o712014 a 3111212014

Número de Ordem do Livro: 304

CNPJ: 61.591.459/0001-00

QualiÍicaçâo do Assinante CONTADOR

Tipo do CertiÍlcâdo Pessoa Física

CPF o54 213.418-20

N' de Séfle do Certificado 44215656575388094576133043106244628705

Nome do Sígnatário MoAcYR ALVES PERE IRA:05421381820

AllOaOe Certiíicadora Emissora Ac certrsrgn RFB G4

Validade 0210612015 a 31lo5t2o1a

QualificaçáodoAssjnante ADI\,llNlsrRADoR

Tipo do CertiÍlcado Pessoa Físrca

CPF o89 .212 438-52

N'de Série do Certiílcâdo 50678297033s891 78891 323603800591 1861 64

Nomê do Signatário THEOBALOO DE NIGRIS N ETo108921243852

Autoridade CertiÍicadora Emissora Ac ceÍtrsrgn RFB G4

Validade 1 I lo3l 20 1 3 a 1 7 lO3 I 2O1 6

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador Página 1de 'l
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DADOS DAS ASSINATURAS ê

Entldade: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Período da EscriluraÇão: 0110112014 a 3010612014

Número de Ordem do Livro; 303

CNPJi 61.591.459/0001-00

QualiÍlcaçãodoAssinante contador

Tipo do Cerliflcado Pessoa Física

CPF o54 .213 .818-20

N'de Série do Certificâdo 4421 56565753880945761 330431 06244 62 8 70 5

Nome do Signatário I\,'IOACYR ALVES PÊREIRA:05421 381 820

A^idade Certificadora Emissora Ac certisign RFB G4

Validade 021061201 5 a 31 lO5 I 2O1 A

QualificaçãodoAssinante ADMINISTRADoR

Tipo do Certificado Pessoa Fisrcâ

CPF oag.212 438-52

N' de Série do CeÍtificado 506782970s3s891 78891 32360380059 í 186164

Nome do Signatário THEOBALDO DE NIGRIS NETo:08921 243852

Autondade CertiÍicadora Emissora AC Certrsign RFB G4

Validade 1 I I 031 20 1 3 a 1 7 I o3l 20 1 6

Este relatório íoi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçao Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador Página 1 de 1
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BALANÇO PATRTMONTAL

Entidadei DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Peííodo da Escntliracão 0110712014 a 3111212014 CNPJ. 61.591.459/000140

Núnrerc de Orden] do Lrvro 304

Período Selecionado: 01 de Dezembro d e 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descriçáo

AIIVO

ATIVO CIRCULANÍE

DISPONIVEIS

CAIXA

CAIXA

BANCOS CONÍA MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO

APLICACOES FINANCEIRAS

^ 
APLICACOES FINANCEIRAS

CREDIÍOS FINANCEIRÔS A REALI2A

CONTAS CORRENTES VINCULADAS MB

FUNDO - RETIRADA DE VEICULOS M

FÚNDO - RETIRADA DE PECAS MB

CÔNTA CORRENTE MB

HOLD BACK . APLICAÇOES

CREDITOS AGUARDANDO LIBERACAO

CARTAO OE CREDITO

CHEQUES PRE-DATADOS

INSTITUICOES FINANCEIRAS

CONTAS DE CREDITOS BANCARIOS A

BANCOS CONTAS VINCULADAS

CLIENTES

CLIENTES

A DUPLICATAS A RECEBER

DUPLICATAS NAO MERCANTIS A REC

CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA

TIÍULOS A RECEBER (RENEGOCIACO

NOTAS FISCAIS A VISTA/A PRAZO

SIMPLES REMESSA

(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DU

CREDITOS REALIZAVEIS

ADIANTAMÉNTOS AOS COLABORADORES

ADIANTAMENTOS AOS COLABORADORES

ADIANTAMENTOS AOS TERCEIROS

Saldo

Este relatóno for gerado pelo Sistema Público de Escrituraçâo Dtgrlal - Sped

Versáo 3.2.0 do VisualizadoÍ

lnicial

R$ 363.766.775,82

R$ 316.888.388,9,1

R$ 71.948.124.96

RS 364.633.34

RS 364 633.34

RS 170 746.13

R$ 170.746.13

R$ 7'1.412.745..í9

RS 71.412.745.49

RS 64.300.074.16

RS 60.824.323 90

RS 47.721.161,40

R$ 11.361.504.57

RS í.40í.864.28

RS 339 793 65

RS 3.475 750.26

RS 3.í92.602.65

R$ 219.859.61

R$ 63.288,00

RS 0,00

RS O,OO

RS 93.121.077.74

RS 93.121.077.74

R$ 92.780.896.16

RS 0.00

RS 325.422.88

RS 14 366.23

R$ 392,47

R$000

RS 0.00

R§ 45.780.273.85

RS 4.'t 15.544.51

R$ 4.í15 544.51

R$ 2.827.535.40

Saldo Final

RS 346.2s9.155 06

RS 300.524.970.31

R$ 90.035.300.55

RS 368.023.15

R$ 368.023.15

RS 1 ..í48 352.12

RS 1.448.352.12

R$ 88.218.925.28

R$ 88.218.925,28

RS 59.642.553.10

R§ 56.792.405.90

RS 44.669.191.72

R§ 1 1.739.288.27

R$ 3.198.08

RS 380.727.83

RS 2.850.147.20

RS 2.646.239,26

R$ 203.907.94

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 69.523.916 62

R$ 69.523.916.62

R$ 69.180.627 5í

R$ 1.842 00

RS 327.680.88

R$ 13.766 23

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 34.018.355.15

RS 4.603.486.65

R$ 4.603.486,65

R$ 3.367.809,96

Página 1de 6



BALANÇO PATRTMONTAL

Enir.ladê. DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Periorlo da EscritLiracao 0110712014 a3111212014 CNPJ 61.591.459/0001-00

Núnrero de Orden: do Lrvro 304

PertoCo Selecronado 01 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

1{3

Descrrçáo

ADIANIAMENTOS AÔS FORNECEDORES

OUTROS ADIANTAMENTOS AOS TERCE

IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENS

II\,{POSTOS A RECUPERAR / COMPENS

ESTOQUES

VEICULOS NOVOS

AUTOMOVEIS NOVOS DO SEGMENTO N

AUTOMOVEIS NOVOS DO SEGMENTO I

^ 
VEIC,COMERCIAIS NOVOS DO SEGME

VEIC,COMERCIAIS NOVOS DO SEGME

VEICULOS USADOS

VEICULOS USADOS DO SEGMENTO NA

VEICULOS USADOS DO SEGMENTÔ IM

PECAS E ACESSORIOS

PECAS E ACESSORIOS DO SEGMENTO

PECAS E ACESSORIOS DO SEGMENTO

OFICINA DE SERVICOS

OFICINA DE SERVICOS - SERVICOS

OUTRAS ATIVIDADES NAO MBB

PNEUS MICHELIN

OUTRAS ATIVIDADES

MERCADORIAS EM TRANSITO

VEICULOS NOVOS

^, PECAS E ACESSORIOS

MATERIAIS DE USO E CONSUMO

MATERIAIS OE USO E CONSUMO

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS ANÍECIPADAS

DESPESAS ANTECIPADAS

CONTAS IRANSITORIAS

CONTAS TRANSITORIAS

CONTAS TRANSITORIAS

REALIZAVEL A LONGO PRAZO (>365

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Saldo lnicial

RS 1.494 357.40

RS 1.333.178.00

R$ 38.837.193,94

R$ 38.837.'193.94

RS 39.875.070.38

RS 23.840.403.84

RS 0.00

RS000

R$ 9.828.03E.12

RS 14.012.365 72

RS 1.295.000.00

R$ 280.000.00

R$ 1.015.000.00

R$ 12.169.000,73

R$ 11.383.970 78

R$ 785.029.95

RS 466 708.50

R$ 466 708.50

R$ 2.0S1.678.63

RS 2.091 678.63

R$ 0.00

RS 12.278.68

RS 0.00

R$ 12.278,68

RS O,OO

RS O,OO

RS 1.862.807.85

R$ 1.862.807 8s

RS 1.862.807.85

RS 960,00

RS 960.00

RS 960 00

RS 9.923.992.88

R$ 9.923.992.88

Saldo Final

R$'1.262.232,96

RS 2.í05.577.00

RS 26.M7.058 54

R$ 26.(x7.058,54

R$ 46.624.073,12

RS 2S.648.101.19

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 14.240.495,49

R$ 15.407.605.70

RS 1.100.000.00

RS 280.000,00

RS 820.000 00

R$ 13.468.784,51

RS 12.625.358.17

RS 843.426.34

R$ 577.625.8S

R$ 577.625.89

R$ 1.821.379.03

RS 1.821.379,03

RS 0.00

RS 8.'182.50

RS000

RS 8.182.50

R$ 0,00

RS000

RS 680.771 77

R$ 680.771,77

RS 680.771 77

RS 0.00

RS 0.00

RS O,OO

RS 9.195.056,06

RS 9.195.056,06

Este relatóÍio foi gerado pelo Sistema Público de Escriturâçáo Digital - Sped

Versáo 3.2.0 do Visualizador Página 2 de 6



14{
BALANÇO PATRTMONIAL

ENlidAdE DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Derio.lc.la EscritliraÇáo. 0110712014 a 3111212014 CNPJ: 61 .591.459/0001-00

\únrero de Ordeni dc Lrvro 3M
peiiodo Seleclonadc: 01 de Dezembro de2014a31 de Dezembro de 2014

Descriçáo

VALORES A RECEBER

CREDITOS DE COLIGADA E CONTROL

INVESTIMENTOS A LONGO PRA2O

CERTIFICAOOS DE APLICACOES DE

DÊPOSITOS E CAUCOES

DEPOSITOS JUDICIAIS

CAUCOES

ATIVO PERMANENÍE

AINVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESA

PARTICIPACAO POR INCENTIVOS FI

CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS

OUTROS INVESTIMENTOS

FUNDO INTANGIVEL

INVESTIMENTO AMORTIZAVEL

I[,lOBILIZADOS

BENS EM OPERACAO

BENS EM OPERACAO

INTANGIVEIS

INTANGIVEIS

(-) (-) DEPRECTACOES / AMORTTZACOE

(-) (-) BENS EM OPERACAO

^ AMORTIZACOES

AMORÍIZACOES

IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO

IMOBILIZACOES EM ANDAMENÍO

IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO

DIFERIDOS

DIFERIDOS. CUSÍOS

BENS INTANGIVEIS

PASSIVO E PATRIMONIO LIOUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIEILIDADES BANCARIAS

Sa ldô

Este relatório Íor gerado pelo Sistema Público de Escrúuraçáo Digital - Sped

Versáo 3.2.0 do Visualizador

ln icia I

RS 9.010 000 00

RS 9.010.000.00

R$ 150 000.00

RS r50.000 00

RS 763.S92.88

RS 692 781.27

RS 71.211.61

R$ 36.954.394.00

RS 28.243.323.31

RS 6.009.989.97

RS 5.750.281.62

RS 183.342.34

R$ 76.366.01

R$ 0.00

RS 22.233.333 3!

RS 22.233.333.34

RS 8.711.070.69

R$ 12.642.841 81

RS 12.642 841,81

R$ í44.599.35

R$ 144.599.35

RS (4.076.370.47)

RS (4.076.370.47)

R$ 0.00

R$ 0.00

RS000

R$ 0.00

RS 0.00

R$ 0,00

RS 0.00

R5000

RS 317.780.056.07

RS 183.065.487,98

R$ 10S.038.322,59

Saldo Final

RS I 500 000.00

R$ 8.500.000.00

RS 0.00

R$000

RS 695.0s6.06

RS 623 844.45

RS 71.211.61

RS 36.s39.128.69

RS 27.859.989.97

RS 6.00S.S8S.97

RS 5.750.281.62

RS 183.342,34

RS 76.366,01

R$ 0,00

RS 21.850.000.00

RS 21.850.000.00

R$ 8.679.138.72

RS 12.700.251.66

R$ 12.70ô.2s1.66

RS 144.599.35

RS 144.599.35

RS (4.165.712,29)

R$ (4.165.712 29)

R$000

RS 0.00

RS000

RS 0.00

RS 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0.00

RS 346.259.155.06

R$ 184.395.158.79

R$ 114.594.752.74

Página 3 de 6



{ áHI1f.,
BALANÇO PATRIMONIAL

f ntiíiãfle: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Pei'íorlo ia EscírtLraÇáo: 0110712014 a 3111212014 CNPJ: 61.591 .459/0001-00

N"ú§:€.c de Orden'dc iivro: 304

Periodo Selecionadc: 01 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descriçáo

BANCOS - SALDO DEVEDOR

BANCOS - CONTA MOVIi.íENÍO

BANCOS - CONTAS ESPECIAIS

BANCOS VINCULADOS A COI\,{PRAS DE

EMPRESTIMOS E FINANCIAIJENTOS

FINANCEIRA MB

(.) OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRA

FORNECEDORES

,^. FORNECEDORES DE ATIVIDADES MB

I\4ERCEDES.BENZ DO BRASIL S,A.

(-) ourRos coNCESSroNARlos rúB

(-) OUTROS FORNECEDORES DE ATIVIDA

(-) FORNECEDOR ÔUTRAS ATV-NAO MBB

(-) PNEUS MICHELIN

(-) FORNECEDôRES DTVERSôS

(-) FORNECEDORES DIVERSOS

CONTAS DIVERSAS A PAGAR

CONTAS DIVERSAS A PAGAR

CONÍAS DIVERSAS A PAGAR

DEBITOS EXIGIVEIS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS DE CLIENIES

ADIANTAMENTOS OE CLIENTES - VE

OUÍROS ADIANTAMENTO DE CLIENTE

^ outnos notnruTAMENTos DE TERcEI

OUTROS ADIANTAI\,{ENÍOS DE ÍERCEI

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV

(,) HONORARTOS E PRO-LABORES

SALARIOS

ENCARGOS SOCIAIS

RETENCOES DE IMPOSTOS

PROVISÔES

OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARI

IIúPOSTOS DE VENDAS

Sâldo Finâl

RS 446.570,22

RS 446.570,22

RS 63.277.S1S,43

RS 63.277.9'19,43

RS s0.870.263,09

RS 50.870.263,09

R$ (0.00)

RS 37 .270 .772 .62

R$ 37.270.772,62

RS 37 .27 0 .772,62

R$ (0.00)

R$ (0,00)

R$ (0.00)

R$ (0.00)

R$ (0.00)

R$ (0.00)

RS 19.'193.015.39

R$ 19.193.015,39

R§ 19.193.015,3S

R$ 3.028.336,31

R$ 2.153.772,93

R$ 1.681.572,15

R$ 472.200,78

R$ 874.563,38

R$ 874.563,38

R$ 3.S36.530 27

RS 3.936.530,27

RS (0.00)

R$ 15.466,01

R$ 1.177.11S,50

R$ 288.688,49

R$ 2.455.256,27

R$ 6.371.751,46

R$ 5.783.737,39

Saldo lnicial

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS 58.163.436,16

R$ 58.163.436 16

R$ 50.874.886.43

R$ 50.874.886,43

R$ (0,00)

R$ 45.802.844.91

R$ 45.802.844.91

R$ 45.802.844,S1

RS (0,00)

RS (0,00)

R$ (0 00)

R$ (0.00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

RS 12.758.003,92

R$ 12.758.003,92

R$ 12.758.003,92

R$ 2.S15.685.26

RS 2.041.121.88

R$ 1.787.015.40

R$ 254.106,48

R$ 874.563.s8

RS 874.563.38

R$ 5.283.532 21

R$ 5.283.532.2'1

R$ (0.00)

R$ (32.770 78)

R$ 664.570.69

R$ 214.926.45

RS 4.436.805.85

R$ 7.267.099.09

R$ 6.791.267,í3

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versáo 3.2.0 do Visualizador Página 4 de 6



fi6BALANÇO PATRIMONIAL

=IiIdAdE DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Pêriodo da EscrtLrraÇão 011O712014 a 3111212014 CNPJ 6'1.591.459/0001-00

\úlrero de Crdenr do Lrvro 3M

PÊr odc Selôcror'ladoi 01 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Descrçáo

ICMS

ISS

(,) Prs

( )coFrNs

(,) twc
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES

IMPOSÍO DE RENDA

CONÍRIBUICAO SOCIAL

z\ RETENCOES DE IMPOSTôS A RECOLH

(-) PARTTCTPACOES E OUTRAS PROVTSO

(-) PARTICIPACOES E OUTRAS PROVISO

(-) PARTICIPACOES E OUIRAS PROVISO

(.) JUROS S/CAPITAL

C) JUROS S/CAPITAL

(-) JUROS SiCAPTÍAL

EXIGTVEL A LONGO PRAZO (>365 D

EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

VALORES A PAGAR

(-) oEBTTOS DE ACTONTSTAS/SOCTOS

DEBITOS DE COLIGADAS E CONTROL

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTÔS

C) PROCESSOS E ACOES JUDICIAIS

^ (-) PRocESsos E ACoES JUDrcrArs

IMPOSTOS PARCELADOS

IMPOSTOS FEOERAIS

PROVISOES E CONÍINGENCIAS

PROVISOES E CONTINGENCIAS

PROVISOES E CONTINGENCIAS

JUROS S/CAPITAL

JUROS S/CAPITAL

JUROS S/CAPITAL

OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

Saldo

Este relatório for gerado pelo Sistema Público de Escrituraçáo Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador

ln icral

RS 6.747 893 21

RS 43.373.e2

RS (0.00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS 475.831.96

RS 133.S60.46

R$ 316.502.10

RS 19 369.40

RS (0.00)

R$ (o,oo)

RS (0,00)

RS (0.00)

R$ (0,00)

RS (0.00)

RS 8s.205.747.82

RS 6.727.556.34

RS 3.400.000.00

R$ (0.ô0)

R$ 3.400 000 00

RS 639.99S.90

R$ 639 999.90

RS (0 00)

RS (o,oo)

RS 2 687.556 44

RS 2 687.556 44

R$ 3.455.689.87

R$ 3 455.689 87

RS 3 455.689.87

R$ 5.436.421 05

RS 5.496.421 05

RS 5 496.421 05

RS 69.526.080.56

R$ 69.526.080,56

Saldo Frnal

RS 5.746 4S7.25

RS 37.240.14

R$ (0.00)

R$ (0.00)

RS (0 00)

RS 588.014.07

RS 139.960,46

R$ 316.502.10

RS 131.551.51

R$ (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)

RS 85.098.166.71

RS 6.61S.S75,23

R$ 3.400.000,00

RS (0.00)

RS 3 400 ô00.00

R$ 640 000,00

RS 640.000.00

RS (0.00)

R$ (0,00)

RS 2.579.975.23

RS 2 579.975.23

RS 3.455.689,87

RS 3 455 689.87

RS 3.455.689.87

RS 5.496.42',l.05

RS 5.496.421,05

RS 5.496.42',l.05

RS 69.526.080.56

R$ 69.526 080,56

Página 5 de 6



11?BALANÇO PATRIMONIAL

.nl|dade DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Perioclo cia Esc.ituraÇáo. 0110712014 a 3111212014 CNPJ 61.591 .459/000'Í -00

Núnrero de Ordenr alo Lrvro 304

Periodo Selecionado 01 deDezembrode2014a3l de Dezembro de 20í 4

Descrçáo

OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL INTEGRALIZADÔ

RESERVAS E ADIANTAMENTO

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

,\ RESERVAS DE LUCRO

RESÉRVAS DE LUCRO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS EX

LUCROS/PREJUIZOS ACU[.ilULÂDOS DO

lnicial

RS 69.526.080.56

RS 49.508.820.27

R$ 14.895 525.00

RS 14.895.525.00

RS't4.895.525.00

RS 27.586.958.34

RS 27.586.958 34

RS 27.586.958 31

RS (o.oo)

RS (0.00)

R$ 7.026 336.93

R$ 7.026.336.93

R$ (2.480.802.61)

R$ 9.507.139.54

526 080.56

765 829 56

895 525.00

895.525.00

895 525.00

613.295.27

586.S58.34

586 958.34

026 336.93

026 336.93

257.009,29

257 009,29

R$000

257 .009.29

Saldo Saldo Frnal

R$ 69

R$ 76

RS 14

RS 14

RS 14

RS 34

RS 27

RS 27

RS7

R$7

RS 27

R$ 27

R$ 27

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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IV.IINISTERIO DO DESENVOLVIIVENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
SECRETARtA DE COMERCTO E SERVTÇOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO
JUNTA COI\,4ERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

48

Versáo 1.0

TERMO DE AUTENTTCAçÃO N.593í9

Declaro a exatidáo dos termos de abertura e de encerramento do livío digital de características abaixo, por mrm
examinado e conferido:

IDENNFICAÇÂO DA EMPRESA OU SOCIEDADE
NIRE

35201167 246
CNPJ
6í 591.459/0001-00

NOME EMPRESARIAL

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

TDENTTFTCAçÁO DO LTVRO DTGTTAL

FORMA OA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário

IDENTIFICAçÃO DOS STGNATÁROS DA ESCRITURAçÂO

oxE l\,lOACYR ALVES PEREIRA:05421 381 820
QlraLlFtcaçÃo oo stcitaY^Rto CONTADOR

CPF 05421381820
tt" sÉRtE oo CERIFEAOO 4421 56565753880945761 330431 06244628705

VALIDAI'E 021 061 20 1 5 a 3 I /0 5 I 20 I I

NOXE THEOBALDO DE NIGRIS NETO 0892í 243852
auaLlFtcacÃo oo srcraÍaRto ADIUINISÍRADOR

CPF 08921243852
tf SÉRIE DO CERIIFICADO s0678297033s89T 78891 323603800591 1 861 64

VALIOAOE 1910312013 a 17 10312016

LOCALIDAoE E DATA: São Paulo, 25 de setembro de 2015

PERÍOOO DA ESCRITURAÇÃO
0110712014 ê 31/12t2,14

NATUREZA DO LIVRO
DIARIO GERAL

NUÍ{ERO DO LIVRO
3M

roENTrFrcaçÃo oo ARQutvo (HAsH)

98.EC.D9 86 0B 7F.8D.82.48 13 8A.2C DA.00.4C.93 44 2C 6A F9-

ldentificação do Autenticador

Nome MARISA DE BRITO GODINHO:03465451 880

CPF 3465451880

No de séÍie do Certificado 921 8841 85599434024737 3701 5941869'l 1 9373

Validade do Certificado 21 1061201 3 até 19 1061201 6

Página 1 de 1



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COI\,4ERCIO EXTERIOR
SECRETARTA DE COtvtERCtO E SERVTÇOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO
JUNTA COI\,4ERCIAL DO ESTAOO DE SÃO PAULO

49

Versáo; 1.0

TERMO DE AUTENTTCAçAO N.593í5

Declaro a exatidão dos termos de abeíura e de encerramento do livro digital de características abaixo, por mim
examinado e conferido:

|DENTTFTCAÇÃO DA EMPRESA OU SOCTEDADE

NIRE

35201167246
CNPJ

61.591 459/0001-00

NOHE EHPRESARIAL

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

IDENTTFTCAÇÃO DO L|VRO OtG|TAL

FOR]úA DA ESCRITURAÇAO CONTABIL

Lrvro Diário

IDENNFICAçÃO tx)S SIGNATÁRPS DA ESCRITURAçÃO

t{of,E MOACYR ALVES PEREIRA 05421381820
qUAUFICACÃO DO SIGNATARIO Conlador

CPF 054213A1A20
N' SÉRIE IX) CERTIFICAIX) 442 1 565657538809457 61 330 431 0624 4 62A? 05

VALIDAI'E 02]0612015 a3110512018

NOXE THEOBALDO DE NIGRIS N ETO:08321243852
quaLrFrcÂÇÃo oo src AÍARto ADÀ.4INISTRADOR

GPF 08921243452
. SÉR|E DO CERTIFICAOO 506782970335891 78891 323603800591 1 861 64

VAUOADE 19/0312013 a 17 10312016

LoCALIDADE E DATA: São Paulo. 25 de setembro de 2015

PERíOOO DA ESCRITURAçÂO
01 101 l2O1 4 a 3010612014

NATUREZA OO LIVRO
DIARIO GERAL

NU"ERO DO LIVRO
303

IDENTIFICAÇÃO DO AROUIVO (HASH)

D0.c8.08.9E.A4.7F. D8.20.1A.Ê7 68 3F A4 62. DD. B0.FC. ED.38.05-

ldentificação do Autenticador

NoÍne MARISA OE BRITO GODINHO:03465451 880

CPF 3465451880

No de série do Cêrtificado 92'1 884 1 855994340247 37 37 01 594 1 8691 1 9373

Validade do Certificado 21 10612013 ate 1 9/06/201 6
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ii0
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAÍMENTO e

EntIdaTJe: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Periodo da EscrturaÇãor 011O712014 a 3111212014 CNPJ: 61.591 .459/0001-00

Número de Ordem do Livro: 304

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2O14 a 31 de Dezembro de 20'14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DE NIGRIS OISTR DE VEICULOS LTDA

NIRE 35201167246

CNPJ 61.591 459/0001 00

Nrlmero de Ordem 304

Natu reza do L rvro DIARIO GERAL

U,J:Tcipio

Nâtureza do Lrvro

Data de encerramento do exet'cícjo social 31t1212014

Data do arqur./amento dos atos
constitutivos

Dàta de a'q.rJamento do ato de
cônversáo de sociedade simples em
socredade empresárra

Qlrantidade total de linhas do arquivo
ii icrtai

ll.me Empresanal

SAO PAULO

27t10t1964

8638s6

ÍERMO DE ENCERRAMENTO

DE NIGRIS OISTR DE VEICULOS LTDA

DIARIO GERAL

304

863856

01to712014

31n2t2014

Número de ordem

Ouantidade total de linhas do arquivo
drgrtal

Data de rn cio

Data de térmtno

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escriluraçáo Digital - Sped

3 2.0 Página 1 de 1



151
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAI\4ENTO §

Entidade DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Periodo da EscrlturaÇãor 011O112014 a 3010612014

Nurnero de Ordem do Livro: 303

CNPJ: 6'l.59í.459/0001-00

Nome Empresarral

NIRE

Data do arqu vamento dos atos
con st tutivos

Data de arqu vamento do ato de
conversão de soc edade simpies em
sccredad e empresária

Qliantrdade total de inhas do arquivo
d rgrtai

Data de encerramento do exercício social 31t12t2o14

TERIVO DE ABERTURA

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

35201167246

61 591 459/0001 00

303

DIARIO GERAL

SAO PAULO

27 t1011964

832112

TERMO DE ENCERRAMENTO

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

DIARIO GERAL

303

832112

011o112014

3010612014

CNPJ

Nümero de Ordem

Nlreza do L vro

l'1" n tc ic o

Nome Empresarral

N. Jreza do Lrvro

Data de rn icio

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
dig tal

Data de térmrno

Este relatório foi gerado pelo Sislema Público de Escrituraçáo Digital - Sped

VeÍsão 3.2.0 do Visualizador Página 1de 'l



152

] N4INISTERIO DA FAZENDA
ISTCNTTARIR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
iSISTEIVA PUBLICO DE ESCRITURAÇAO DIGITAL - Sped VeÍsão.3.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACÃO CONTABIL DIGITAL

TDENTTFTCAÇÃO DO TTTULAR DA ESCRTTURAÇÃO

N IRE

35201167246

CNPJ

61.591.459/0001-00

NOME EMPRESARIAL

,QE NTGRTS DrSrR DE VETCULOS LTDA

iDENTIFICAÇÃO DA ESCRTTURAÇÃO

FORMA OA ESCRITURAÇAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAÇAO

01107 l2O1 4 a 31 1?t?O14

NÚMERo Do LIVRo

304

L vro Diá.io

NATUREZA DO LIVRO

DIARIO GERAL

TDENTTFTCAÇAO DO AROUiVO (HASH)

98.EC.D9.86.D8.7F.8D.82.48.1 3.8A.2C.DA.00.4C.93.44.2C.6A.F9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES GERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAçAO DO SIGNATARIO

CONTADOR

ADMINISTRADOR

CPF

0u21341820

04921243852

MOACYRALVES 442156565753880945761
PEREIRA:05421381820 33043106244628705

THEOBALDO DE NtGRtS 50678297033589178891 3
NETO:08921243852 23603E00591186164

VALIOAOE

020612015 a 3110512018

1 910312013 a 17 l03l2o1 6

NUMERO DO RECIBO:

9B. EC. D9.86. DB.7 F.8D.82.48.1 3.84.2C
.o A.00.4c.93.44.2C.6A.F9-0

NOME

Escrituraçào recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 2110812015 às 09:55:40

FF.17 .C2_79.4A.A7 .A7 .38
1 7.1 8,34.DA.32.D4.30.06

N' SERIE DO
CERTIFICAOO



153

i N4INISTERIO DA FAZENDA
ISECNETERII DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

slsrE\4A puBLrco DE ESCRtTURAÇÃo DtGirAL - sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA EScRITURAÇÃo
CNPJ

61 591 459/0001,00

Versão: 3.2.0

NIRE

35201167246

NOME EMPRESARIAL

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

IDENÍIFICAÇÀO DA ESCRITURAÇÃO

IaTUREZA OO LIVRO

)IARIO GERAL

IDENTIFIcAÇÀo Do ARQUIVo {HASH)

DO C8 OB SE,A4,7F, D8 ,2O.1A E7 68 3F A4 62 DD BO FC,ED 38.05

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS OIGITAIS

NOMÊ

FoRMÂ oÂ EscRrru RAÇÀo coNTABTL

Lrvro Drário

PERIODO DA ESCRITURÂÇAO

O1 l1l 1201 4 a 301061201 4

NUMERO DO LIVRO

303

N. sÉRlE oo
CERTIFICADO

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 2010812015 às 12.00:28

CE.D3,AF,87,E4.DB-7D,2
1

A5.88.F9.91 .C5. í 3.4D.78

ouaLtFtcaÇÃo oo stcNATARro

Contador

ADI\,4IN ISTRADOR

CPF

05421381820

08921243852

MOACYRALVES 442156565753880945761
PERElRAr054213E1820 33043106244628705

THEOBALDO DE NTGRTS 506782970335891788913
NETO:08921243852 23603800591186164

VÂLIDAOE

021061201 5 a 31 to5l201 8

1910312013 a 17 10312016

NUMERO DO RECIBO:

D0.c8.08.9E.A4.7F.O8.20. 1A.E7.68.3F
A4.62.DD.80.FC.ED.38.05-9



IIat 4
DEMoNSTRAÇÃo or REsuLTADO Do rxrRcicro í ..''..:'

Enlidade: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Período da Escrituraçãc: 0110712014 a 311'1212014 CNPJ: 61.591.459/0001-00

Númerc de Or-dem do Livro; 304

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial:

Descrição

RECEITAS E DEDUCOES

RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDA

VENDAS DE VEICULOS NOVOS

VENDAS AOS CLIENTES FINAIS

VENDAS AOS CLIENTES FINAIS

(-) vENDAS A OUTROS CONCESSTONARTO

(.) VENDAS A OUTROS CONCESSIONARIO

VENDAS DE VEICULOS USADOS

VENDAS AOS CLIENTES EIU GERAL

\ VENDAS AOS CLIENTES EIU GERAL

VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS

VENDAS AOS CLIENTES EI\4 GERÂL

VENDAS AOS CLIENTES EI\,4 GERAL

VENDAS A OUTROS CONCESSIONARIO

VENDAS A OUTROS CONCESSIONARIO

GARANTIA E REVISAO I\48 . PECAS

OARANTIA E REVISAO I\,48. PICAS

RECOI\,4PRAS DE [,48, PECAS E ACES

RECOI\4PRAS DE I\,,I8. PECAS E ACES

(-) CONTRATO I\4ANUTENCAO PECAS E AC

(-) coNTRÁTO [.4ANUTENCAO PECAS rVB

(-) PECAS AGREGADOS [.4OTORES MA

c) PECAS AGREGADOS |\4OTORES r\.48

VENDAS DE OFICINA DE SERVICOS

VENDAS AOS CLIENTES EI\4 GERAL

VENDAS AOS CLIENTES EIú GERAL

GARANTIA E REVISAO [.48. OFICIN

GARANTIA E REVISAO I\,,I8 - OFICIN

RÉVENDAS DE SERVICOS DE TERCEI

REVENDAS DE SERVICOS DE TERCEI

VENDAS OUTRAS ATIVID, NAO [.48

VENDAS OUÍRAS ATIVID, NAO I\,18

VENDAS OUIRA ATIVID, NAO i,4B

RECEITAS OPERACIONAIS DE COI\,1ER

RECEITAS OPERAC,DE COilIERCIALIZ

RECEITAS DE BONIFICACOES E COM

R$ 908.488 636,10

R$ S30.365.264,53

R$ 804.542.657,66

R$ 804.542.657,66

R$ 804.542.657,66

RS (0,00)

R$ (0,00)

R$ 6.743.088,00

R$ 6.743.088,00

R$ 6.743.088,00

R$ 72.115.990,75

R$ 65.045.666,02

R$ 65 M5.666,02

RS 744.559,14

R$ 744.559,14

R$ 5.051.311,81

R$ 5.051.311,8í

R§ 1.274.453,78

RS 1.274.453,78

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS 11.052.833,64

R$ 6 183.053,47

R$ 6.'183.053,47

RS 3.501.404,69

R$ 3.501.404,69

R$ 1.368.375,48

R$ 1.368.375,48

R$ 35.910.694,48

RS 35 910.694,48

R$ 35.910.694,48

RS 53.847.829,10

RS 53.847.829.10

R$ 51.253 860,87

Saldo

Este relatóíio foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador Página 1 de 7



DEÍVONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entrdade: DE NIGRIS OISÍR DE VEICULOS LÍDA

Período da EscflturaÇâo: 0110712014 a 3'111212014 CNPJ 61.591 .459/0001-00

Número de Ordem do Livro: 304

Período Selecionado: 01 de Oezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

DemonslraÇão da fllial:

SaldoDescrição

RECEITAS DE BONIFICACOES E COM

OUTRAS RECEITAS OPERÂCIONAIS C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS D

(.) RECEITAS OP,VENDAS A GOVERNO

I) RECEITAS OP.COI\,1.VENDAS A GOVERNO

o RECEITAS OP COM VENDAS A GOVERNO

() o DEDUCOES RECEITAS OPERACIO

1-)1-1 DEDUCoES DE vE\0AS Dr vFtc

(.) (.)DEDUCOES DE VENDAS AOS CLI

(-) (.) DEDUCOES DE VENDAS AOS CLI

1 71 I DLDUCOES DÉ vENDAS DF VrlC

r) (.) DEDUCOES DE VENDAS AOS CLI

(,)(.) DEDUCOES DE VENDAS AOS CLI

(.)(.)DEDUCOES DE VENDAS DE PECA

(.) G) DEDUCOES DE VENOAS AOS CLI

( ) ( ) DEDUCOES DE VENDAS AOS CLI

o o DEDUCOES DE VENDAS A OUTRO

(.)(.) DEDUCOES DE VENOAS A OUTRO

o o DEDUCOES GARANTIA REVISAO

(.) (,) DEDUCOES GARANTIA REVISAO

(-) C)DEDUCOES DE RECOI\1PRAS I\.,I8-P

(] o DEDUCOES DE RECOiJPRAS MB,P

H DEDUCOES CONT ÀJANUTENCAO PECAS

(.) (.)DEDUCOES CONT I\,4ANUÍENCAO PE

( ) oEDUCOES VENDAS CONT l\íP

G) DEDUCOES VENDAS CONT IMP

( ) I ) OEDJCOÊS DÊ VTNDAS DE OFIC

r) (.) DEDUCOES DE VENDAS AOS CLI

( ) o DEDUCOES DÉ VENDAS AOS CLI

(-) (-) DÉDUCOES GARANTIA REVTSAO

(.) (.)DEDUC GARANTIA REVISAO MB

(.) C)DEDUCOES OE REVENDAS DE SE

(,) ( ) DEDUCOES DE REVENDAS DE SE

(-)(,)DEDUCOES VENDAS OF SERVTCOS

(-)(.)DEOUCOES REVENDA SERV CONTR

(,)(.)DEDUCOES REVENDA SERV CONT

R$ 51.253.860,87

R$ 2.593.968,23

RS 2.593.968,23

RS (0,00)

RS (o,oo)

RS (o,oo)

RS (107.960.218,39)

RS (101.778 016,49)

RS (101.778 016,49)

RS (101 778.016,49)

R$ (306.782,66)

RS (306.782,66)

RS (306.782,66)

RS (4 019.096,15)

RS (3.777.600.74)

RS (3 777.600,74)

RS (15.093.20)

RS (15.093.20)

RS (153.131.54)

RS (153 131,54)

RS (73.270 67)

RS (73 270 67)

RS (0,00)

R$ (o.oo)

R$ (0.00)

R$ (0.00)

RS (1.411.849.11)

RS (777.209,08)

RS (777.209,08)

RS (456.092,49)

RS (456.092,49)

RS (178.547,54)

RS (178.547,54)

R$ (49.183,03)

R$ (49.183,03)

R$ (49.183,03)

Este relâtóflo foi gerado pelo Sistema Público de Escriluração Drgital - Sped

Versáo 3.2.0 do Visualizador Página2 de 7



156DETvIONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCTCTO

ENtidAdE: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Período da EscrituraÇão: O110712014 a 3111212014 CNPJ: 61.59'1 .459/000'1-00

Número de Ordem do Livro: 304

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2014 a 31 de Oezembro de 2014

Demonstração da filial:

Descriçâo

( ) oDEDUCOES VENDAS OUT AT N MB

(,)(,)DED VENDAS OUTR ATIV N MB

(.) (.)DED,VENDAS OUTR ATIV N I\,18

(-)(,) DEDUCOES RECETTAS OPERAC D

C) (.) DEDUCOES RECEITAS OPERAC C

( )( ) DEDUCOES REC BONTFTCACOES

(-) (-) DEDUCOES REC BONTFTCACOES

(,) (-) DEDUC OUTRAS REC OPERÂC CO

(J (,) DEDUC,OUTRAS RECEITAS OPER

o C) DEDUCOES REC,OP.VENDAS A GOVERNO

(.) (.) DEDUCOES REC.OP VENDAS A GOVERNO

(.)(,) DEDUCOES REC OP VENDAS A GOVERNO

RECEIÍAS FINANCEIRAS

RECEIÍAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLICACOES DE FUND

RECEITAS DE APLICACOES DE FUND

RECEITAS DT OUTRAS APLICACOES

RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES

o RECEITAS DE CONÍAS DE CONTRATO

(-) RÉCEITAS DE CONTAS DE CONTRÂTO

RECEITAS DE EI\,iPRESTIMOS

JUROS DE E]\,lPRESTIMOS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRÂS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

OUÍROS RESULTADOS OPERACIONAIS

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

Saldo

RS (395 290.95)

RS (395 290.95)

RS (39s 290,9s)

R$ (708.s41 59)

R$ (708.541,59)

RS (364.506 32)

R$ (364 so6 32)

R$ (344 035,27)

R$ (344.035.27)

RS (o oo)

RS (0 00)

R$ (0 00)

RS 30 868 058 62

RS 30.868 058 62

RS 5.190 087.37

RS 5 190 087 37

RS 22.581 621,60

RS 22.581.621,60

RS (0.00)

R$ (o.oo)

RS 264 000,00

RS 264 000,00

RS 2.832 349,65

RS 2.832 349.65

R$ 11 1 563 45

RS 111.563 45

RS 111 563 45

RS 111.563,45

R$ 1.964.680,38

R$ 1.964 680,38

R$ 1.964.680,38

R$ 1 964.680,38

RS (881.231 626.81)

RS (750.259 571.04)

RS (649.487 109,37)

R$ (649.487 109,37)

(,)CUSTOS E DESPESAS

(,)cusTos DE vENDAS OPERACTONATS

(,)CUSÍOS DE VENDAS DE VEICULOS N

(.) CUSTOS DE VENDAS AOS CLIENÍES

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.2 0 do Visualizador Página 3 de 7



DEMONSTRAÇÂO DE RESULTADO DO EXERCiCTO r57

Enlidade: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Periodo da EscrituraÇão: 0110712014 a3111212014 CNPJ: 61.591.459/0001-00

Número de Ordem do Lrvro: 304

Período Selecionado: 0'l de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial:

Descriçáo

G)CUSTOS DE VENDAS AOS CLIENTES

o CUSTOS DE VENDAS A OUTROS CONC

(,)CUSTOS DE VENDAS A OUTROS CONC

(.)CUSTOS DE VENDAS DE VEICULOS U

(,) CUSTOS DE VENDAS AOS CLIENTES

(-)cusTos DE vENDAS AOS CLTENTES

G) CUSTOS DE VENDAS DE PECAS E AC

(.) CUSTOS OE VENDAS AOS CLIENTES

(.) CUSÍOS DE VENDAS AOS CLIENTES

^ 1,1custos or vENDAS A ourRos coNc
(.) CUSTOS DE VENDAS A OUÍROS CONC

G)CUSTOS DE GARANTIA E REViSAO I\,,I

(.)CUSTOS DE GARANTIA E REVISAO Iú

( )CUSTOS DE RECOÀ,IPRAS DE MB PE

o CUSTOS DE RECOI\?{PRAS DE I\,48 PE

(-) CUSÍO PECAS CONTRATO À,IANUTENC.

o CUSTO PECAS CONÍRATO I\,4ANUTENC

C) PECAS AGREGADOS À,IOTORES MB

( ) PECAS AGREGADOS |\.,TOTORES r\,48

o CUSTOS DE VENDAS DE OFICINA DE

(.)CUSTOS DE VENDAS OS CLIENTES E

(.)CUSÍOS DE VENDAS AOS CLIENTES

(,)CUSTOS DE GARANTIA E REVISAO I\,4

o CUSTOS DE GARANÍIA E REVISAO I\,4

r-iCUSTOS DÊ RÉVENDAS DE SERVICOS

(.) CUSTOS DE REVENDAS DE SERVICOS

(.) CUSTOS VEND,OUT.ATIV. NAO N1B

o CUSÍOS VEND OUTR,ATIV. N, N.4B

(.)CUSTOS VEND OUTR, ATIV. N MB

(.) CUSTOS DE RECEITAS OPERACIONAI

( ) CUSTOS DE REC OP OUTRAS ATIVID

(.) CUSTOS REC OP,OUTRAS ATIVIDADE

(,)CUSTOS DE REC OP OUTRAS ATIVID

(,)DESPESAS OPERÂCIONAIS OE VENDA

( ) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDA

(-)coMrssoEs DE vENDAS AOS FUNCIO

Saldo

RS (649 487.109,37)

RS (o,oo)

RS (o,oo)

RS (6 082.512,09)

RS (6 082.512 09)

R$ (6.082.512 0S)

RS (56.766.500,91)

RS (50 309.242.3s)

RS (50.309.242,35)

R$ (69s.663,5s)

RS (695.663,55)

RS (4.335.301,06)

RS (4 335.301.06)

RS (1 426 293 95)

RS (1.426 293,95)

R$ (o,oo)

RS (o,oo)

RS (o 00)

R$ (o,oo)

R$ (s.076.672,19)

RS (2.423.442,38)

R$ (2.423.442,38)

R$ (1 909 271,80)

RS (1 909.271 80)

R$ (743.958,01)

R$ (743.958 0í )

RS (32.846.776,48)

RS (32 846.776,48)

RS (32 846 776 48)

RS (285.658,00)

R$ (28s.658,00)

RS (285.658,00)

RS (28s 658,00)

RS (30.621.668,43)

RS (30.621.668.43)

RS (5.370.924,97)

Esle relatóflo for gerado pelo Sistema Público de EscrituraÉo Drgital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador Página 4 de 7



DEN{ONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCIO 15 8,

ENIICAdEI DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Perícdo da EscrlturaÇão: 011O712014 a3111212014 CNPJ: 61.59'l.459/0001-00

Número de Ordem do Lrvro: 304

Per'íodo Selecronado: 01 de Dezembro de2014 a31 de Dezembro de 2014

DemonstraÇão da filial:

Descrição

(,)coMrssoES DE vENDAS AOS FUNCTO

(.) COMISSOES DE VENDAS AOS TERCEI

(,) coMrssoES DE vENDAS AOS TERCET

(.) DESPESAS DE VENDAS I

C) DESPESAS DE VENDAS I

o DESPESAS DE VENDAS II

(.) DESPESAS DE VENDAS II

(.)DESPESAS OPERAC,VENDAS OE OUTR

(-) DESPESAS DE VENDAS II

(.) DESPESAS DE VENDAS II

(.)DESPESAS DE ADIVINISTRACAO DE V

(-) DESPESAS DE ADMINISÍRACAO DE V

o DESPESAS DE PROPAGANDAS E PROI\,4

(.) DESPESAS DE PROPAGANDAS E PROÀí

(-) DESPESAS COÀ.r PESSOAL

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

(-) DESPESAS DE FUNCIONAÀ.,lENTo

(-) DESP ADIV VENDAS ATIV N IIIB

o DESPESAS DE PROP.E PRO]\,4. VENDA

o DESPESAS DE PROPAGANDAS E PROM

(-) DESPESAS COÀ.,1 PESSoAL

( ) DESPESAS COÀ,| PESSOAL

o DESPESAS DE AD[,4INISÍRACAO GERA

( ) DESPESAS DE ADMINISTRACAO GERA

(,) DESPESAS DE PROPAGANOAS INSTIT

(,) DESPESAS DE PROPAGANDAS INSTIT

o DESPÊSAS COM PESSOAL

(.) DESPESAS COIM PESSOAL

( ) DESPESAS DE FUNCIONAI\,4ENTO

o DESPESAS DE FU NCIONAI\,IENTO

(.) DESPESAS FINANCEIRAS

(.) DESPESAS FINANCEIRAS

(.) DESPESAS DE APLICACOES DE FUND

(] DESPESAS DE APLICACOES DE FUND

(.) DESPÉSAS DE OUTRÂS APLICACOES

Saldo

R$ (5 370.924,97)

R$ (8.045.938,76)

RS (8.045 938.76)

RS (11 835.249 97)

R$ (11 835 249,97)

RS (5 369.s54,73)

RS (5.369 5s4 73)

RS (0 00)

R$ (0,00)

R$ (0 0o)

R$ (19.717.316 88)

RS (19 717.316 88)

RS (964.032.07)

RS (964.032,07)

R$ (í4.025 882,04 )

R$ (14.025.882.04)

RS 14 727 .402 77)

RS \4 727.4O2,77)

RS (0,00)

RS (0 00)

RS (o oo)

RS (0 0o)

RS (0,00)

RS (29.081.454,73)

RS (29 081.454,73)

RS (1.007.917,99)

R$ (1.007.917,99)

RS (6 418.268,27)

R$ (6.418 268,27)

R$ (21 655.268 47)

RS (21 655.268 47)

RS (36 834.776,75)

RS (36.834.776,75)

R$ (s.964.873,80)

RS (5 964.873,80)

RS (2.333.602,85)

Este relatório foi gerado pelo Sislema Público de Escrituraçáo Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador Página 5 de 7



DEI\,lONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCIO 159
ENI]CAde: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Periodo da Escrturacào: 011O712014a3111212014 CNPJ: 61.591 .459i 000í -00

Númêro de Ordem do Lrvror 304

Período Selecionado: 01 de Dezembro de2014 a31 de Dezembro de 2014

Demonslração da filial:

Descrição

o DESPESAS DE OUTRAS APLICACOES

( )DESPESAS E ENCARGOS DE EI\4PREST

(-)DESPESAS E ENCARGOS DE E[,{PREST

(-) DESPESAS BANCARIAS

r) DESPESAS BANCARIAS

C) MULTAS E JUROS ATUALIZACOES

(-) JUROS E ATUALTZACOES FTSCATS

C) N,tULÍAS ATUALIZACOES [,{ONETARIA

(-) OUÍRAS DESPESAS FINANCEIRAS

O OUTRAS DESPFSAS FINANCEIRAS

(.) OUTROS RESULTADOS OPERÁCIONAIS

(.) OUÍROS RESULTADOS OPERACIONAIS

(-) orJÍRos RESULTADOS OPERACTONATS

o OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

o RESULIADOS NAO OPERACIONAIS

(.) RESULIADOS NAO OPERÂCIONAIS

( ) RESULTAOOS NAO OPERÂCTONAtS

(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

( ) PROVISOES PARTICIPACOES E CON

(-) PROVTSOES PARTTCTPACOES E CON

(-) PROVTSOES DE \,4POSTO DE RENDA

(-) PROVTSOES DE rÀ,4POSTO DE RENDA

c) coNTTNGENCTAS FTSCAiS

(-) coNTTNGENCtAS FTSCATS

(.) AJUSTES DE ESTOOUES

(.) AJUSTES DE ESTOOUES

(.)CUSTOS DE SERVICOS

(-)cusTos DE oFtctNA DE sERVtcos

o CUSÍOS OE PRODUCAO DE SERVICOS

(-) CUSÍOS DE MAO,OE OBRA DIRETA (

G) CUSTOS DE i.4AO.OE,OBRA DIRETA (

C)CUSÍOS DE MAO DE OBRA INDIRETA

(.)CUSTOS DE [,44O DE.OBRA INDIRETA

( ) CUSTOS DE FUNCIONAI\,lENTO

o CUSTOS DE FUNCIONAIVENTO

(')CUSTOS DE OS EM ANDAI\,IENTO

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçáo Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador

Saldo

R$ (2.333.602,85)

RS (15.226.679 70)

RS (15.226.679,70)

RS (688.418,50)

RS (688.418,s0)

RS (177.809,85)

RS (o oo)

RS (177.809.85)

RS (12.443.392,05)

R$ (12.443.392 05)

RS (1.150.000.00)

RS (1 150.000.00)

RS (1.150.000,00)

R$ (1.150.000,00)

RS (0,00)

RS (o,oo)

RS (o oo)

RS (0,00)

RS (í 3 281 .180,98)

RS (13 281.180,98)

RS (13.281.180,98)

RS (13.281.180,98)

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (5.230.102,26)

R$ (4.368.31 1,77)

RS (4.368.31 1,77)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (861.790,49)

RS (861.790,49)

RS (562.014.98)

Página 6 de 7



DEI\4ONSTRAÇÁO DE RESULTADO DO EXERCíCIO r30
Entldade DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

Perrodo da Escnturaçào: 0110712014 a3111212014 CNPJ: 61.591.459/000í -00

Número de Ordem do Livro: 304

Periodo Selecronado: 01 de Dezembro de 2O14 a 31 de Dezembro de 20'Í4

Demonstração da filial:

Descrição

(,) CUSTOS DE OS ÊM ANDAMENTO

(,)CUSTOS DE OS EI\,I ANDAIUENTO

o APROPRIACOES DOS CUSÍOS DE

o APROPRIACOES OOS CUSTOS DE

(.)APROPRIACOES DOS CUSTOS DE

(-)ANALTSE DE CUSÍOS DE OFTCTNA D

o ANALISE DE CUSTOS DE PRODUCAO

C)CUSTOS DE SERVICOS FATURÂDOS

(.) CUSTOS DE SERVICOS FATURÂDOS

^ 1 lcusros oE sERvrcos TNTERNos

( ) CUSTOS DE SERVICOS INTERNOS

(,)cusTos DE os Et\,1 ANDAT\TENTO

( ) CUSTOS DE OS EI\.,I ANDAMENTO

( ) ANALISE DE CUSÍOS DE PRODU

(.)ANALISE OE CUSTOS DE PRODU

(,) CUSTOS OUTRAS ATIV NAO À,4BB

(,) CUSTO DE OUTRÂS ATIV NAO I\,{B

(-) DESPESAS DE FUNCIONAIUENTO

(,) DESPESAS DE FUNCIONAI\4ENTO

Saldo

R$ (562 014,98)

RS (562 014,98)

RS 5 792 117,24

R$ 5 792.117 ,24

RS 5 792.117 24

RS (o,oo)

R$ (o,oo)

RS (4 633 5s2,52)

RS (4.633.532,52)

RS (369 232 10)

RS (369 232 10)

RS (697 983 49)

RS (697.983 49)

RS 5 700 748.11

R$ 5 700 748,í 1

RS (0,00)

R$ (0,00)

RS (0 00)

RS (o oo)

Este relatório Íoi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçâo Digital - Sped

Versão 3.2.0 do Visualizador Pá9ina 7 de 7
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NOME DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

INíCIO DA DISPUTA:

OBJETO:

. RELATORTO DE VENCEDORES COMPLETO -
162

PRÊFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0053-2015 I O76t2015

FABIO HENRIQUE GOMES

13t1112015

Registro de preços para eventual aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, paÍa a Secretaria
de Administraçáo e Secretaria Municipalde Saúde

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDÂ 6í.591.459/000't -00 í75.000,00

LOTE: 000004 ADJUDICAOO I75.OO0,OO

Lotê 004

ITEM ESPECTflCAçÃO

VEíCULO VAN Z€RO XM - Capacidadê de 20 (vinte) lugares, mais um lugaí pohíonaí individuais reclináveis, motoí com no mínimo 130 CV,33,6 KGFM,

coríente de distribuição, câmbio com 06 (seis) maÍchas a frente e 01 {uma} a íé, diÍeção hidráulica, tração tÍaseira, suspensão diânteiÍâ independente

I com conjunto de molas trangversais parabólicas com amortecedoíes hidráulicos com duplo efeito e barra estabilizadora, suspensão traseira rigida com_ 
molas parabólicas com amoítecedores hidíáulicos de duplo efeito e baíra estabilizadora, capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros,
pneus com R16, sistema de fíeio ÁBS, eí condicionàdo, Barantia de minima 12 (doze) meses; Âdesivado com timbrê do município (Conforme modelo a

seÍ foínecido).

UNIDAOE

UNIOADE

MARCA / MODELO

Mercedes Ben2 / SprinterSlS CDI

QUAt{TIDADE

1

PREçO

17 S.000,0000

VALOR

175.0O0,00

TOTAL DO EDITAL í75.000,00

111



- LOTES CANCELADOS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BARBARA

163

EDITAL
ORGÃO

PROCESSO

0053-2015
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
076t20't5

LOTE 00000í
PREçO PROPOSÍO

45.024.80

PREÇO ll^.XrtO

45.024,80

PREÇO HOIOLOGAOO

0,00

srÀTUs

Cancêlado
DESCRçÃO

Lote 001
IÍEM ESPECIÊICAÇÃO

VEICULO DE PASSEIO ZERO KM - Capacidade de 05 (cinco) passageiros Cor metálica a
deÍlnir; Sedan; Motor 1 6; 05 portas: Combustivel:Flex; Travas ElétÍicas; Vidros Elétricos;
Retrovisor elétricoi Càmbio com 5 machas para frente, e uma marcha ré; Ar Condicionado;
Drreçâo Hidráulicai Roda aro 15??, í85/65 de aço; Protetorde Carter; Porta malas no mínimo com
480 litros; Sensor de estacionamentoi Freios ABS; Airbags íÍonteisi Rádio/CD player com
Bluetooth e entÍada USB: Sislema l-System; Faróis de neblina; lnsulfilm; Adesivado com timbre do
Município (Conforme modelo a ser fornecido).

UNIOAOE

UNIDADE

QUANTIDADE

LOTE 000002
PREçO PROPOSTO

34.940,00

PREçO úaírrO

34.940.00

PREçO HOMOLOGÂDO

0,00

STATUS

Cancelado

^DESCRTçÃOLote 002
rÍEtl ESPECTFTCÂçÃO

vEícuLo oE PASSEIO ZERO KM - Capacidade de 05 (cinco) passageríos Sistema de freios
ABS; Ar condicionado; Garantia de no mínimo 12 (doze) meses; 02 (dois) âisbags (passageiro e
motorista); 02 (dois) apoios de cabeÇa no banco tÍaseiro com ajuste de altura; Alerla sonoro de
Íárois ac€sos; Bânco do motorista com a,uste de altura; Cintos de segurança dianteiros com
pré-tensionador; Cinto de seguranÇa laterias tÍaseiros retíáteis; Desembaçador de vrdro traseiro,
Painel de instrumentos com conta{iíosi Velocímetro e maíÇador do nível de combustÍvel;
PáÍa-choques na cor do veículo; Preparaçáo paía o sistema de com com liaçáo; Levantadoí
elélrico dos vidíos das portas dianteiras; Retrovisores eíernos com controle interno manual;
Rodas de aço aío 14" com pneus 175r/0; Combustível total flex; Potência do motor de no mímino
76 CV com 8 válvulas; 05 (Cinco) marchas a fíente e 01 (uma) a ré; DrÍeçâo hidÍáulicai Trava
elétrica nas quatÍo poítast Bagageiro com no minrmo 420 l ros, Adesivado com timbre do
municipio (Conforme modelo a ser fornecido).

UNIOAOE

UNIDADE

OIJANTIDADE

LOTE 000003
PREÇO PROPOSÍO

65 850,00

PREçO MÁXITO

65.850.00

PREçO nOMOLOGADO

0.00

sÍÂÍlJs

Cancêlado

oEscRrÇÃo

Lote 003
ITEf ESPECTFTCAçÃO

vEicuLo LEVE ZERO KM - Capacidadê de 07 (sete) passageiros sistema de freios ABS, ar
condicionado, 2 (dois) airbags (passageiío e motorista), cintos de segurança dianleiros com
relráteis de 3 (kês) pontos, cinto de segurança laterais traseiros restÍaseiros de 3 (três) pontos,
pré-tensionadoí, desembaçador do vidro traseiro, velocimetro e marcadoí de nívei de combustível,
preparaÉo para sistema de som com liaçáo, levantador elétrico dos vdros das porlas,
rekovisores eíernos com controle interno, rodas de aço aÍo 15" com penus 185/60, combustível
totalflex, potêncra do motor de no mÍnimo '108 (cento e oito) CV com 8 (oúo) válvulas, 5 (cinco)
maÍchas a frente e '! (uma) a ré, direÉo hidráulicâ, trava elétrica nas 4 (qúatro) porlas, protetor de
carter. Adesivado com timbre do municipro (Confome modelo a ser fornecido).

UNIDÂDE

UNIDADE

OUANTIOAOE

1t1



NOME DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAçÃO:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

LOCAL:

PREGOETRO RESPONSÁVEL:

OBJETO:

- PARTICIPANTES DO PREGÃO - 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0053-2015 / 076/2015

13 de NovembÍo de 2015 às 09:00

lniciado em 291'lol20'15 08:00 e finalizado em 13/1 1/2015 07:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIOUE GOMES

Registro de preços para eventual aquisição de 04 (quatro) veiculos, zeÍo km, para a Secretaria
de Administração e Secretaria Municipal de Saúde

LOTE: 00000í CANCELADO

LICITANTE CPF/CNPJ MELHOR LANCE PARTICIPAçÃO

LOTE: 000002 CANCELADO

LICITANTE CPF/CNPJ MELHOR LANCE PARTICIPAçÂO

LOTE: 000003 CANCELADO

LICITANTE CPF/CNPJ MELHOR LANCE PARTICIPAÇÃO

LOTE: 000004 ADJUOICADO

LICITANTE

D€ NIGRIS DISTRIBUIDORA DT VEICULOS ITOA

CPF/CNPJ

61.591.459/m01-00

MELHOR LANCE

13/11/1509i01i43 175.000.00

PARTICIPAçÁO

Sem Lances



- ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO -
Ata de sessão de licitaçáo pública, na modalidade de pregáo eletrônico, a que se reÍere o Edilal 0053-2015 do(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA.

165

NOME DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

oATA OE REALTZáçÃO:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

LOCAL:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0053-2015 I O76t2015
'13 de Novembro de 2015 às 09:00

lniciado em 2911012015 08:00 e finalizado em 13/1 1/2015 07:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIQUE GOMES

Registro de preços para eventual aquisiÇáo de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria
de Administração e Secretaria l\runicipal de Saúde

Aos 13 dias do mês de novembro de 2015, no endeÍeço eletrônico w\ríw.bll.org.bÍ, nos termos da convocaçáo de aviso de
licitaÉo, Íeunrram-se o pregoeiro(a) FABIO HENRIQUE GOMES do(a) PREFEITURA [TUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA para
proceder a sessáo pública de pregão eletrônico, coníoÍme especificações e quantidades deÍlnidâs no instrumento convocatório.

lnicialmente, ficou registrado que as 08:00 horas do dia 29/í0l15 teve inicio, por meio do sistema eletrônico, conÍorme consta no
edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 00000í CANCELADO
Lote 001

ITEM ESPECTFTCAçÃO

vEíCULO DE PASsElO zERO KM Càpacidade de 05 (cinco) passageiíos cor metálica a definir; Seden; Motor 1.6; 05 portas; Combustível:Flex; Travas

Elétricasj Vidros Elétricos; Retrovisoí elétrico; Cámbio com 5 machas para frente, e umâ marcha ré; Àr Conclicionado; Direção Hidráulicaj Roda aro 15??,

185/65 de àço; Protetor de Carter; Porta malas no miniíno com 480 litros; Sensoí de estâcionamento; Fíeios Â85; Airbags frontais; Rádio/CD playeí com
Bluetooth e entradâ USB; Sistema l-System; Fàíóis de nebtna; lnsulfilm; Adesivado com timbre do Município (Conforme modelo a ser fornecido).

UNIDAOE

UNIOÂDE

MARCA / MODELO qUANTIDADE

1

PREÇO

0.00

LOTE: 000002 CANCELADO
Lote 002

ITEM ESPECTFTCAÇÃO
VEíCULO DE PÁSSEIO ZERO KM , Capecrdede de 05 (cinco) pessàBeiros Sisteme de freios AgS; Ar condicionâdo; Garantia de no mínimo 12 (doze)

meses;02 (dois)aisbags (passaSeiío e motorista); 02 (dois)epoios de cabeça no banco traseiro com âjuste de altura; Alerta sonoío de fárois acesos,

Bânco do motorista com e,uste dê altura; Cintos de seSurançà dienteiros aom pré-tensionador; Cinto dê segurança laterias traseiíos retráteis;

Oesembaçador de vidro traseiro; Painel de instÍumentos com conte-giros; Velocímetro e marcador do nível dê comburtível; Pára-choques na cor do
veículo; Preparação para o sistema de com com fiâção; Levantador elétrico dos vidros das portas dianteií45; Retrovisores externos corh controle interno
manual; Rodas de aço aío 14" com pneus 175/70; Combustível total flex; Potênciã do motoí de no mímino 76 CV com 8 válvulas; 05 (Cinco) maíchas a

fíente e 01(uma) a ré; Direção hidráulica; Trava elétricâ nâs quâtro portâs; BaSeBeiro com no mínimo 420 litros; Adesivado com timbre do municípro

lConfoíme modelo a ser fornecido).

UNIOÂDE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

uNroAoE 1 0,00

LOTE: 000003 CANCELADO
Lote 003

ITEM ESPECTFTCAçÃO
vEÍCUtO LEVE ZERO KM - Capacidade de 07 (sete) passageiÍos Sistema de freios aBS, ar condicionado, 2 (dois) airba8s lpassa8eiro e motonsta), crnto5

de seSurançe dianterros com retráteis de 3 (tíês) ponto§, cinto de segurança làterâis tíaseiros restrâsenos de 3 (três) pontos, pré-tensionador,

desembaçador do vidro traseiro, velocímetro e marcâdor de nível de combustível, prepâíação para sistemâ de som com fiação, levantador eletírco dos

vidros dàs portas, retíovisores externos com controle interno, Íodas de aço aro 15" com penus 185/60, com bustíve I tota I flex, potência do motor de no

minimo108(cêntoeoitolCVcomS(oito)válvules,5(cinco)merchasafíenteel(umã)aré,direçãohidíáulica,traveelétricanas4(quatÍolportas,
píotetor de carter. Adesivado com timbre do município (Conforme modelo a seí fornecido).

UNIOADE MARCA/MODELO QUANTIDADE PREçO

uNroÂDE 1 0,00

1

LOTE: 000004 ADJUDICADO
Lote 004

ESPECTFTCAçÃO
VEÍCULO VAN ZERO KM - Capecidâde de 20 (vinte) lugâíes, mais um lugar poltronâs individuais reclináveis, motoí com no minimo 130 CV, 33,6 KGFM,

corrente de distribuição, cámbio com 06 (seis) maíchas e frente e 01 (uma) a íé, diíeção hidÍáulica, tração trâseira, suspensão drenteiÍâ

ITEM

1



166
independente com conjunto de molâ5 tÍansversaii pârabólicas com amortecedores hidráulicos com duplo eÍeito e bâíâ estabilizadora, suspensão

traseira Íí8idâ com mole5 parâbólices com âmoíecedoÍes hidÍáulicos de duplo efeito e berra êíabilizâdora, capacidade do tanquê de combustivel de
no mínimo 75 litros, pneus com R16, sistema de ííeio Á85, ar condicionado, Bàrantiã de minime 12 (doze) meses; Adesivado com timbre do município
(Conforme modelo a ser Íornecido).

UNIDADE

UNIDADE

MARCA / MODELO
Mercedes Benr / spÍinteí 515 CDI

OUANÍIDADE
1

PREÇO

175.OO0,00

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 DE NIGRIS DISTRIBUIDORÂ OE VEICULOS tTDÂ

CPF/CNPJ

6r.591.459/0001{0

PROPOSTA
12l11/1516:s3:3s 175.0O0,00

MELHOR LANCE
13/11/1509:01:43 175.0O0,0O

Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestaçóes de interposiçáo de recursos dos
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessáo(ões) individualizado(s) por lote(s), que é(são)
parte integrante da presente ata.

Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declaÍou encerrados os trabalhos.

ABIO HENRIQUE ES



*

16?
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO - PREGÃO ELETRÔN|CO No 53/2015 - SRp

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 13 de novembro de 2015, no Setor de

Licitaçoes da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de

Pregâo Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitaçoes e Leilões do Brasil, www.bll.org.br,

realizou-se o julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no 53/20í5,

que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisiçáo de 04 (quatro) veículos,

zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria Municipal de Saúde.

Credenciou-se para o pregão apenas 01 (uma) empresa, sendo ela: DE NIGRIS

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ n'61.591.459/0001-00. Após a etapa de

lances, sem que houvesse a redução do valor inicial, o pregoeiro declarou como

vencedora a empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ n'

61.591 .459/0001-00, que ofereceu proposta no valor de R$ í75.000,00 (cento e setenta

e cinco mil reais), para o lote 4. Os loles '1, 2 e 3 não foram cotados.

A empresa vencedora enviou os documentos relativos à habilitaçáo via

correio, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declarada habilitada,

conforme ata, relatórios e documentos anexos.

lnformo que este Departamento 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.

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

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

Nov ãnta Bárbara, 2611112015.

Elaine Cris tk dos Sa

Setor de Licitaçôes

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo,8 43. 3266.8100
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br -

s

Nova Santa Bárbara.
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Po.lal ú TrarspaÍârcia - Cadástro de Empíesas lnidôíE€s e S!§pênsas
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CÂDASTRO NACIONAL DE E PRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CETS)
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O CàdasEo Nôc,onal de Empresas líidô^.as ê Suspensâs (cEIs) é um bànco de informàçõês manndo pela Conüoladorià-ceral da Un,ão que !ên cooo objebvo
consolldà. a relaçào dàs empresas e pessoôs Ísicàs que sofreràm sênções dõs quãÉ dêcorrà como efeito resEição ào dlreito dê pàrtrcrpar em [crtàçóes ou dê c.lebrar
contràtos com ã AdminisEaçào pi,bli.a.5aioa ra's

Qu.ntldâd6 .1. .t91.Úos .nontrâdo3:0 o.târ 26111/2015 l3iosi50

Náo íôah 6contr.dos ,rgl.lros qu..t.hd.É .o rcaúlnt. altéÍlo d. bui@:

cNPJ/CPF: 61.s91.459/0001-00

Ptttn. 1l I
AÍENçÂO
Este côdastro vsa dar pub[crdôde às saísôes administrâtrvês aplicadàs contra lictàntes e fornecedores. Ás rnformêções àqur veiculódas são de interê responsabilidade
das êntidàdes qúe as prestaram, não pod€ndo ã União sêr responsàbill2àdà pêlã veràcidade e/o! àutenticidàde de táis iníormàçõês nem pêlos evêntuãis dànos dir€tos o!
indlretos que delas.€sult€m c.usados a t€rcêiros,

" Cohstatou-se que o nom€ informado p€lo ór9ão 5ancronàdor divergê srgnific.hvàmente do constante do câdóstro dà Rêcertã Federà1, consideràndo-se o CPFlCNPI
inÍormàdos. O nome conslante do cadasEo da Receità Federãl pode ser veriricado c[côndo-se 3obre o respêctrvo reg!tro. A divergênciã pode i.dicaÍ apenàs uma
ãlt ràção no nom€ do sônclonado ou um. lnconslstêncià dos dàdos inlormàdos. Mars rnformõçõ.s podeh sêr obudâs junto ào órgáo sàncionàdor.

htFr/^rww.porld dárrEp eÍÊ a.go,.bí/ceis?crc rlFi=61 . í91 .459%2F 0001-OoEJloín e= &ü posarcâo= 1t1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, FonelFax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .OBO/OOO160

E-mail: pInI§[@a!!!4!aE-ú - Nova Santa BáÍbara - Paraná

Origem: Depto. Jurídico

Destino: Prefeito Municipal

PAR.ECER JURIDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento

Jurídico datado de 26 de novembro de 2.015, visando emissão de parecer sob os aspectos de

legalidade do processo de licitação Pregão Eletrônico 05312015, que tem poÍ o objeto Registro

de preços para eventual aquisigão de 04 (quatro) veículos zero km, para a Secretaria de

Administração e Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação da mesma, passo a tecer

os seguintes comentários.

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei n" 8.666/93,

inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor competente, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado causa.

O processo passou pelo juridico para análise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava ao objeto Registro

de preços para eventual aquisição de 04 (quatro) veículos zero km, para a Secretaria de

Administração e Secretaria Municipal de Saúde, utilizando de recursos do Govemo Federal e

sempre para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a

orientação do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná, houve a elaboração do edital

convocâtório, seguindo a modalidade sugerida por esse depaÍamento jurídico de pregão

eletrônico.

O edital foi devidamente publicado junto ao órgão oÍicial

do Município, Diário Oficial do Estado do Paraná e no diário Oficial da União no dia 28 de

outubro de 2.015, tendo em vista tratar-se de recurso federal, conforme consta do processo,

cumprindo-se desta forma o que determina art 2l da Lei n'8.666193, aguardou-se o prazo legal

de no mínimo 08 (oito) dias para disputa no sistema eletrônico marcado para l3 de novembro de

2.01 5.

Constatou-se que apenas 0l (uma) empresa se credenciou

para participar do certame eletrônico feito pelo Sistema BLL - Bolsa de Leilões e Licitações,

acompanhado pelo pregoeiro oficial do Município e demais membros da Comissão Permanente

de Licitação, sendo ela: DE NIGRIS DISTRIBUIDORÂ DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ

6 t .591.459/0001-00.
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Rue WalfÍedo Bitlencourl MoÂe3,222 - Fo elFa\ \OÃ13) 3266.8100 _ E_mail: DEa$1@!§hg-g9!br _ Novâ Santa BáÍbaÍa _ Paraná



PREFEITURA MUNIC!PAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimaráes da Costâ no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: plllsuAoldalo[br - Nova Santa 8áóara - Paraná

Após a etapa de lances sem a redução do valor inicial o

pregoeiro declarou como vencedora a empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORÂ DE

VEÍCULOS LTDA, CNPJ 6l .591 .459/0001-00, que apresentou proposta no valor de Rs

175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), valor compativel com o máximo estipulado no

edital convocatório, Os lotes 01.02 e 03 não foram cotados.

Encerrada esta etapa, abriu-se prazo para que a empresa

enviasse a documentação comprobatória de sua regularidade documental sendo declarada

habilitada, conforme at4 relatórios e documentos que instruem o processo em tela.

Conforme instruído no referido processo, o DepaÍamento

de Licitagão realizou consulta nos sites do TCE Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a empresa habilitada não esta declarada

inidônea para participar de ceÍame licitatório, conforme comprovantes ânexos.

Cumpre-me dizer que embora não tenha havido redução

do valor inicial, a cotação de preços apresentada que serviu como parâmetro de preços e instruiu

o referido processo esú com valor superior ao valor que o bem foi adquirido. Desta forma,

entendo não ser necessário repetir referido certame, uma vez que em tese houve redução do

valor tendo em vista a cotação apresentada e o valor da proposta da licitante. Com relação aos

Iotes 0l e 02, forma destinados como cotas reservadas, uma vez que esta Municipa)idade

objetivou dar tratamento diferenciado às pequenas e micro empresas, conforme artigo 48 da lei

complementâr n.o 126/2006.

Até o presente momento não há informação da Comissão

Permanente de Licitação dâ interposição de recursos administrativos ou judiciais contra o

procedimento em andamento, razÁo pela qual encaminhe-se a autoridade superior para que

decida sobre a homologação ou não do processo.

E o parecer, S.M.J

bro 2.015

1

An ns
o 7

va Santa B

n" 48

Rua Walfredo Bittencouí Moraês. 222 - Fone/Far (0xx43) 3266-8100 - E,meit pE!!b.@!sb-p!Ser_b! - Nova Santa BárbaÍa - pârená
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
cLAUDEMIR ver,Énro
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelêncra

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PRDGÃo ELETRÔNICo" n.' 53/2o15 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 27 /ll 12015.

{
Fablo ue Gomcs

Pregoei ortaria O15/2015

Rua Walfredo Binencourr de Moraes no 222, Cenfio,8 43. 3266.8 100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E.ADWDTCAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 53/2015 - SRP

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro (11) do ano de

dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu ClaudemlÍ Velérlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuiçÕes legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Eletrônlco n." 53/2O15, destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de veÍculo, zero km, Secretaria Municipal de Saúde, a favor

da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: DE !{IGRIS

DISTRIBUIDORÂ DE VEICULOS LTDA, CNPJ n'61.591.459/0001-00, num

valor de R$ 175.OOO,OO (cento e setenta e cinco mil reais), p€lra que a

adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçÕes

Iegais pertinentes.

clp

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br

c
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Edição:1í68

rERro oÉ HonoLoG çÃo E ADJUOTCAç^O
PREGÃO ELETRôXICO I" 53'iIOí5 . SRP

Ac 27 (v'nl€ 6 3€te)di.3 &r í$s d. mveíibío ( l1) do âno do doÉ milâquinzo
(2015), êm mêu G€bin€ts. su Claud€mir \61éÍb, ProÍeito Muni.ipal, no uio Í,€
minha§ aúiburçóes legâis. HOMOLOGO o !íoodiít€nro da Lidt!Éo Pl.gáo
Elerónico n.'5&'2015, dosthâdô âo rêlislÍo r!ê p..çc pâr8 .yot'rd aqubiçáo de
velclro. 2ero km, Sêq€ta.ia Munidpâl dê S€rÉ€, a Íavü da .líDí!.ã qus
âp,âs€nlcxr menor píoposG, s€ÍÉo 8la: DE NIGRIS OISIRIBUIOORÂ OE
vEICULOS LTDA, CNPJ n' 61-591.459rc00i{)0. num valoí d€ RS l75.mO,CC
(.enlo ê sotenlâ ê cinco índ íÉais), pârà que a adjud&:a{ão Í'êl€ pÍE€d'ô p.ldrzã
§els |uÍldicG e legais eleitos

Dar cênci8 âos nte.essad,os, obsedados as prâldtçúas l€gais p6rtb6ntô3.
CIãudlmk Valáno - Pr.í.llo Lunlcip.l

TERTIO DE HOHOLOGAçÁO E ÂDJUDICAçÀO
PREGAO PRESENCIÀL If 5{JiIOI5,SFP

Aos 27 (vniê s ssle) dias do mês dê r'ovoínko ( 1 1 ) do ano d. dois mil € quinz€
(20151 em meu Gabin€le. eu Claudemir val€no. Pret€ío Munbp.l. no uso ft
rinhãs €rÍibu'çnes legais. HoMoLoGo o p.ocêdiÍi6nro dá LbEÉo Píêg&
P.eseâcial n ' 54/2015, destndo ao rcgbtÍo d€ pr6ços pârâ €vênhd conUãtáÉo
dê êmpíêsa para p.Esiaçáo do s€Mço€ de boríâ(,lã.iâ, pâ.â vêíârlo! lêvÊ3 6
p€ sados da Frolã Munlopal, à lew. da âmpresâ qu6 âp.êsênto(, mênor píopctâ.
sêndo ela: FERNANDO FAUSTINO LIMA 03879a63805. CNPJ n'
18 030.871/0@1-13. num varoí de RS 3A 265,00 (lrinta e o{o ml. du.enl8 o
sessê^lâ e óôco reais), para que a adNdrceçáo Élê FDc€dióa produz, s6rÉ
juridtcos o legars eÍeitos.

Oaí cênoâ aos ioteres$dos. obseNados as p.essiçõ€s hgsis poíin.nles.
CIaud.ói. Yalério - Pr.íiilo muricip.l

c

pal de Nova Santa Bárbara
1531,42 (um mil, quint'êntos ê lrinl.s o um íeeis, $Jâí€{rie ê doê c.ntâ\6),
lZAlÀS OE SOUZA, CPF n' 142.280 t 7991, num vrlor d€ R!516,75 (qui.ú€nlc
e dezessers rEais ê setoría á cinç! c6nÉvo3), ÂLEX IiDRE ÂNTÂL FILHO, CPF
n' 1 73 1 48.01991 , num vâloí d€ RS 975,1 5 (ílovE(ãnlc e !!.l.nti e cÍrco Í!ri. €
quinze c€nlavos). ANÍONIO PAULÀ PINÍO, CPF n' 189.267.(EÊOa, rulrl tdoÍ
de RS 721,77 l§álêcsnros â vini€ e um @is e côrânia ê !ãlÊ EÍâv€) 3
WaLOOMIRO OO NÂSC|MEIiTO. CPF n' 062.297.35920, íxrm tebí dê Rl
761 7a (sslecenlos e sss§enta € um rsais ! s€tonta 6 quaú§ cÊnlavG). p€rá quo €
adtudrGÉo nel€ o.oed'da píodu2, sâus jurldico. ê b96is ele,b.

Oaí céÍ@ &s nleressâdc, obsêruâ(los as prês.riçú.§ l€€ais pêíüâânlÉ.
Cláud. t Vãlárlo . PEí.lto tíunlclpal
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TERüo DE HorioLoGAçÀo E aDJUorcaÇÀo
PREG^o PRESENCt^l- N. 5ízot5 - sRP

r\o§ 27 (vnre ê s€16) diás do íÉs d6 mveínbío (1 1 ) do âno do d,ors mx e qunzs
(2015), em reu Gâbioeie. e{ Chud€ínií \íaléíio, PrêÍeío Mun'opol. 

^o 
rrso dê

minhas aEibuçôes l€gais, HOMOLOGO o p.r€dimsnlo dâ Lhil,âÉo PÉoão
P.esoncial n.o 5t2015, dêstinádo âo íégblío de Díúços pêíâ ovenúd aqui8ltso
de coniunlos dê motobo.íbâ, a hvo. da e p.€sâ qr,€ aprese.tou í!€írcí FDooslã,
selÉoeh:OFlClO2PAPELARIALTOA,CNPJn'04.026757r(m105.,nvâlor
d€ RS 1 1 .07ô,00 (c'íus mil . s€lênls 6 oilo Í€ãA), pâía qu6 a aq'rdicâÉo .teL
pro.êóidâ Blduza sêus juíidims e lêgais sÍehos.

Dâr ciênciâ sos inteÍessad,os, obsedados âs pío.siits€s t€gâis pêílh.ít§.
CÍâudêmiÍ Y.l6rlo . Pr.í.llo llunlcip.l

PORTARTÂ r{..063i20!5
o pREFÉrÍo MUNrcrpAL oE NovA S^NTA BÁRB^R^, rêsorv.. ôo usô dê

suâs âl,lDuçôes lêgais. EXONEAÂR
An 1c . Ficá êroíÉãda a Síã. MARIA OAS DORES LISBOA D SILVÂ

porrádora do RG nc 7.28,4 661-3 SSP/PR do caípo d. MERET\jilR^ -
TEMPORARTO. da P,sí6ilura MuÍÍooal do No€ Sanl, Bâóêrc-P,|!^á. sm
,azáo do leÍf,'no óo conlíato por lempo d€tominâdo, lsodo coÍm 

'nido 
d€

ererclcio 03r'08/2015 alê 3ry 112015. cor'ÍonÍ'o hâbdíaçáo 6m Proc.6so lolôlivo
s molilicãdom2/2015

Aí ? - Esla portâns entía om vEor na dsli, do 391112015. rsvogadês as
orsoosrçÕ€semcdúáno NovàSanrâBáóâ.a,27d6rEv6.nüod€2015.

CLÂUOEXIR VALÊRlO - PÍ.l.llo llrrnlclÉl

puBLtcÂÇÀo TRTMESTRAL oo ExrRATo oÂ ÂrÂ oE REGtsrRo DÊ
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PREFEITURA MUNICIPAL
174NOVA SANTA BARBARA

-À-'-ú- ESTAD6 Do pARANÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N." 123/2015- PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 53/2015

O MUNrcÍPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 95.56'1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n"
4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691 .409-'í0, doravante denominado Orgão Gerenciador, em
conformidade com as Leis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçóes postenores, Decreto Federal N0

3.555/00. Decreto Mu-nicipal no 
^041/2009 

do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no PREGAO ELETRONICO N" 53/20í5, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registraÍ
os preços para eventual aquisiçâo de um veiculo, zero km, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especiflcado, oferecido pela empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDoRA DE VEICULoS LTDA, pessoa.jurídica de

direito pnvado, inscrita no CNPJ sob n". 61 .591 .459/0001-00, com endereço à Avenida Otaviano Alves De Lima,

2600 - CEP: 02701-000 - Baino: Limâo, São Paulo/SP, neste ato representada por seu procurador, Sr, Jorge
Fernando Zanotto, inscrito no CPF sob n". 061.270.708-30, RG n' 3287448, doravante denominada BeneÍiciária

da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação

supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si justo e conkatado o que se

segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de um veículo, zero km, para a

Secretaria Municipal de Saúde, especiÍicado no ANEXO I, que integra o Edital de Pregáo Eletrônico N.'
53/20í 5, independentemente de transcriçâo. O Orgâo Gerenciador não se obriga a adquirir o item relacionado do

licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO l, podendo até realizar licitação específrca para

aquisição dos reÍeridos itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneílciáno do registro teÉ
preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reaÍlrmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item 190 do prod uto/seÍviço

rcd

Mârca do
prudúo

Unidadel0
del
medida 

I

uantidde Preço
unitário

PÍeço total
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CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eflcácia legal após a publicação do seu extrato no Diário oÍicial do Municipio de Nova Santa

Bàrbara.

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As des sas deconêntes desta Lici ão conerão r conta da uinte o ntária

cúusulA QUTNTA . DA VALTDADE DoS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, e

enquanto a proposta contnuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, nâo sêrá obrigada a

adquinr o item referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-

lo através de outra licitaçâo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenrzação de qualquer

espécie à empresa detentora, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas

para tanto, garantrdos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

+

2

Lote

004

1 6750 VEICULO VAN ZERO KI\,4-

Capacidade de 20 (vinte) lugares,
mais um lugar poltronas rndivrduais

reclináveis, motor com no minimo
130 CV, 33,6 KGFM, corrente de
distribuiçã0, câmbio com 06 (seis)

marchas a írente e 01 (uma) a re,

direção hidráulica, kação traseira,
suspensão dianteira independente

com conjunto de molas transversais
parabólicas com amoíecedores
hidráulicos com duplo efeito e bana
estabilizadora, suspensão traseira

rigida com molas parabólicas com
amortecedores hidráulicos de duplo
eÍeito e bana estabilizadora,

capacidade do tanque de

combustível de no minimo 75 litros,
pneus com R16, sistema de freio

ABS, ar condicionado, garantia de
mínima 12 (doze) meses; Adesrvado

com timbre do município (Conforme

modelo a ser fornecido).

Mercedes
Benz /
Sprinter

515 CDt

UN 1,00 175.000,00 175.000,00

TOTAL 175.000,00

DOTAÇOES

Grupo da íonteExerciciô
da despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
Íecurso

Natureza da despesa

Do Exercício2015 185 02.001.04.'1 22.0030.2003 501

Do Exercicio2015 2522

2530 08 001.10.301 0340.2034 501 Do Exercicio2015

2015 2720 08.002 10.304.0390 2039 497 Do Exercício
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cúUsuLA sExTA . Do cANcELAMENTo DA ATA DE REGtSTRo DE pREÇos

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçâo:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caractenzado o interesse público;

0 Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administÍativo

especiÍico, assegurado o contraditóno e ampla defesa.

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de Íorça

maiori

- o seu preço registrado se toÍnar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

A solicitação do fomecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com a antecedência de

15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as

Íazoes do pedido,

Por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar supenor àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interessê público, devidamente motivadas e justiflcadasi

- não cumpnr as obngações deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a Íetirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caractenzada qualquer hipotese de inexecução total ou paÍcial das condiçóes estabelecrdas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será íeita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, luntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro

de preços.

cúUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÔES DA EMPRESA VENCEDORA

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de Referência -
ANEXo l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada; l\,lanteÊse regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida)

durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços; Responder por todo o ônus reÍerente à entrega do obleto,

tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciános, flscais e comerciais, deconentes da

aquisição do objeto; O veículo será devolvido na hipótese de apresentar inegularidades, não corresponder às

especiÍicações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser substituido

pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação, sob pena

de aplicação das penalidades previstas no item 19 do Edital ou das penalidades previstas na cláusula décima

oitava desta Ata de Registro de Preços.

cúusuLA orrAVA - DAs oBRTGAçóES Do MUNrcÍpro

Caberá a PreÍeitura:

- quando necessáno, permitir o livre acesso dos funcionários da Detentora da Ata às dependências da Prefeitura,

para a enúega dos veículos referenle ao Pregão Presencial N0 53/20í5;

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes ao veiculo, que venham a ser solicitado pela Detentora

da Ata;

3
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- aprovar, quando necessário, o cronograma íisico deÍinitivo da entrega do veiculo, apresentado pela licitante

vencedora:

- rejeitar o veiculo. entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgào

Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que seja substrtuido o veículo que não atender às especiÍlcações constantes no ANEXO L

cúusulA NoNA - DA AUToRtzAçÃo PARA AeutstÇÃo E EMtssÃo DAs AUToRtzAÇôES DE

FORNECIMENTO

A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Orgão Gerenciador. A

emissão da autonzação de fomecrmento, sua reüíicação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente

autorizado pelo órgão requisitante.

cúusuLA DÉcrMA. pRAzos E coNDtÇôES DE ENTREGA Do oBJETo
0 prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que

corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja eíetivada nesle prazo, será imediatamente
solicitada à entrega paÍa o próximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sançôes
previstas na legislação e neste edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.DO LOCAL DE ENTREGA

A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras), localizado na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em horáno comercial de segunda a sexta-

feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadona, flcando a Prefeitura isenta de

quaisquer responsabilidades,

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. GARANTIA
A garantia e assistência técnica do veiculo deverá abranger peças e componentes contra deÍeitos de fabricaçâo,

funcionamento ou possíveis Íalhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de '12 (doze) meses.

cúUSULA DÉcIMA QUARTA. ASSISTÊNcIA TEcNIcA
A empresa vencedora deverá manter assistência técnica na Região do lvlunicípio de Nova Sanla Bárbara (PR),

via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada num raio superior a 200 km do

município.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA- DO RECEBIMENTO

Provisonamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93; DeÍlnitivamente, nos termos

do art. 73, inciso ll, alinea'b". do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Orgão Gerenciador a devolução

do obJeto da presente Ata de Registro de Preços, se estes não estiverem dentro das especilicaçoes exigrdas na

licitação conforme especiÍlcaçoes neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXo l. A assinatura do

canhoto da nota Íiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo

Orgão GerenciadoÍ, sendo sua conÍirmação definitiva condicionada à conÍerência dos dados relacionados na

nota fiscal, relatóflos ou outros documentos que se fizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da Certidão

Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de

débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardaÍá a regulanzação por parte da contratada, iniciando-se

novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara íará o devido

pagamenlo mediante dêpósito bancário. Deverà constar da nota flscal o nome do banco, agência e o N' da conta

bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçáo do pagamento. O Município

de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valoÍes conespondentes a multas, indenizações,

4
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encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedoÍa, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n'
53/2015. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetána.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidâo Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,

podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

cúUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS CONDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A DetentoÍa da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Fornecer veículos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- Os veiculos cotados devem ser novos (zero km), de qualidade.

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que eÍetuar, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor

quanto às condiçoes dos veiculos entregues;

- Efetuar a troca imediata do objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em

que se veriÍicarem vícios, deíeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.

A Detentora da Ata íicará obngada a:

- Entregar o obleto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefêitura Municipal de Nova Santa Báóara.

- lvlanterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiflcação exigidas na

ljcitação.

cúusuLA DÉctMA 0rrAVA - DAS sANçÕEs ADMTNTSTRATIvAS

O descumpnmento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuána, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência,

r Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Regisko de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de Íornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valoÍ correspondente ao fomecimento não realizado pela detentoÍa da Ata, recoihida no prazo máximo

de '15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oflcialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Adminiskação Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o contraditóno e ampla

defesa,

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuars perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiÍlcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias: 
5
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c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com matenais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos malenaisi

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou rnstalação inerentes aos termos contÍatados diretamente peio

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA NoNA. Do coNTRÂTo
Será dispensada a celebraçâo do Contrato entre as partes, na forma do disposto no paÉgrafo 40 do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiÍicado para o item nâo apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumpnr o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍcaçâ0,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçÕes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem preluízo da aplicação das sanções cabiveis previstas neste Edital.

cúusuLA vrGÉsrMA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo

| - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais allo padrão de ética durante todo o processo de licitação, de

conkatação e de execuçáo do objeto contratual.

Para os pÍopósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas

a) "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 execução de contrato;

b) 'prática fraudulenta": a falsiÍicaÇão ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução de conlrato;

c) 'pÍática 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 artiÍiciais

e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participaçâo em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçoes falsas

aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de

alegaçóes de prática pÍevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o organismo ÍlnanceÍro multilateral promover tnspeçã0.

ll Na hipótese de Ílnanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos Íinanciados pelo

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
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agente, em práticas corÍuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato frnanciado pelo organismo.

lll - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licltante vencedor, como condição para a contratação,
deverá concordar e autonzar que, na hipótese de o contrato vir a ser Íinanciado, em paÍte ou integralmente, por

organismo flnanceiro multilateral, mcdiante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo Íinanceiro

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.

cLÁusuLA vrGÉsrMA PRTMETRA - DAS DTSPOSTç0ES FTNAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N" 53/20í5 e a proposta da empresas classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão Íesolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8,666/1993 e demais legislaçoes pertinentes, A

homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA . DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a Detentora da Ata.

Nova Santa Bárbara, 30/1 1/2015

CI o
Pr

De Nigris Distribuidora de V ulos Ltda.
Jorge Fernando n otto

Diretor Fi cerro
FIG 87.448

f
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Lote 001 1 6605 Ofcina de AÍtesanato Popular (bordados, decoupage e oufos)

Com caqa horáÍia de 40 horas semanais. FoÍÍnâção necessáda:
MagistéridEnsino Médio ou Habilidade Comprovada

MESES 4,00 't.254,00 5.016,00

Lole 002
,|

6606 Ofidna de EducaÉo em Direitos Humanos Com caÍga horáÍia de
26 horas semanais. ForÍnaçáo nec€ssáÍia: Magistério
Licenciatura em AÍea Pedagógrâ

MESES 4.00 1229.00 4.916,00

Lote 003
,|

6607 Oficina de lníomática Com caíga horária de 28 horas semanais.
Formação nec6sária: Magistério e Curso de lnÍormáüca

MESES 4,00 í.269.00 5.076,00

Lote 004 I €612 Ofcina de lntéÍprcte de Libras Com caea horária de 40 hoÍas
semanais, FomaÉo nocesúÍiai MagiíéridEnsino Médio +
CuÍso de Libras

MESES 4,00 í.400.00 5.600,00

Lot6 005 í 6608 Ofcina de Língua EstÍangeira Modemrlnglês Com carga horária
de 24 horas semanais. FormaÉo necessáÍia: Curso de lnglês e

Letras

MESES 4.00 1.229,00 4.916,00

Lote 006 1 66m Oficina de orientaÉo de Estudos e LeituIa Com carga horária dê
60 horas semanais. FoÍmaçáo nec€ssáÍia: Magistério e

Licenciatura em AÍea Pedagógica

MESES 4,00 2.563,90 10.255,60

Lote 008 1 661r Ofcina de Xadrez Tradicional Com carga hoíáia de 20 horas
semanais. FoÍmaÉo necessária: Magistéio/ Educáçáo Fisica

MESES 4,00 872,90 3í91,60

TOTÂI 3927'.1,20

EXIR TO DAATÂ pE REG§TRo 0€ PREGO l{.. í2312015- P NSB. REFERETTTEAO pnEGrO EEriürÉF 5320ír

)EIo - Rôglsto ds prsço! para eventualaquisiÉo dê um veículo, zsro km, para a SecÍetaria l{unicipal de Saúdê.

V,úIDADE DA ATA:Do 30/11120t5 à 29/112016.
BENEFrcARN DA ATA: DE NIGRIS DISIRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ sob nc. 61 .591.459/000140
Avenida otayiano Álves De Lima,2600 - CEP;0270'1400 - Bairo:Limáo, São Paulo/SP

RESPONSÁVEL JURIDICO: AngelÍta Oliveira MaÍtins PereiE, OÂB+R n'48857.

ENS

0 VAN ZERO KÀ,| - Capacidade de 20 (vinte) lugaÍes, mai

m lugar poltronas individuais reclinàyeis, motoÍ com no mi
130 CV, 33,6 KGFM, coÍrenle de distribuiçáo, cámbio com 06 (seis)

marchas a ÍTente e 01 (uma) a ré, diÍeção hidÉulica, traÉo traseira,
pensão dianteira independenle com conjunto de molas

nsversais parabolicás com amodecedores hidÍáulicos com du

e bara estabilizadora, suspensáo faseira rigida com
paramicas com amortecedoÍes hidráulicos de dudo efeito e b

izadora, capacidade do lanquê de combuslivelde no mi
litros, pneus com R16, sist€ma de ÍÍeio ABS, ar condicionado,

de mínima 12 (doze) meses; Adesivado com timbre d
tct me modelo a seÍ íomecido)

Mercedes Benz /
SpÍinteÍ 515 CDI

UN 1,00 175,000.00 175,000,001 6750

175.000,00

ESPECIF Ão Do oBJEÍo E P REGIIITRADOS

Lote 004

AL

OBJEIO - RegistÍo de preços para eventual contrataÉo de empÍesa para preslaÉo de seíviços de borracharia, para veiqrlos leves e pesádos da Frota Municipal.

VALIDADE DA ATA: Ds 30/'l'l/2015 à 29/í 112016.

BEI{EFrcúRÁ DA AÍA: FERN/ÚIDO FAUSTINO LIXTA 03879.í63905

CNPJ sob no. í 8.030.871/000'l-'13

Avenida WaltEr GuimaÉes da Costa, 178 - CEPi 86250000 - Baino: CentÍo, Nova Santa 8áÍtara/PR.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Angelita OliveiÍa Martins Pereira, OABPR n" 48857.

ENS

FERNANDO F. LIMA UN 30,00 46,00 Í.380,00Lote 001 I 6782 Conseílo de pneu 14,9 x 24 ou 26 (dianteiro do tralor tsaçado)

Conserto de pneu 1400 x 21 (patÍola) FERNANDO F, LIMA UN 150,00 51,00 7.650,00Lots 00Í 2 6779

FERNANDO F, LIMA UN r50,00 53,00 7.950,00Lot6 00í 3 6778 Cooserto de pneu 'l 7,5 x 25 (pá caÍEadeinl
CoírseÍto de poeu 215,75 x '1,75 (ónrbus) FERNANDO F, LIMÂ UN 75,00 25,00 1.875,00Lole 00í 4 6780

UN 30,00Conserto de pneu 750x'l 6 (caÍÍela ratoo FERNANDO F, LIMA í6,00 480,00Lot€ 001 5 6781

ESPE DO OBJETO E S REGISTRÁDOS

Diário Oficial EletÍônico do Município de Noya Santa Báóara
O@mnto asshado po. C6úicado Digit l

Báôara Prlloin r! lthidp€l 95581

1

Rua: WalÍÍedo Bittêncourt d6 MoÍa6s n' 222 - Conlro
Fonê/Fax: (43) 3266€100

E{íall: diarioofqal@nsb.pÍ.gov.br -Slle: www.nsb.pí.gov.br SEMS - Sua
0600001@-{c
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PREFEITURA IVUNICIPAL
184

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO - REGISTRO DE PREÇOS

(íelernôNtco ( ) PRESENcTAL

No5 râ5

Rua Waltedo Binencoun dc Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

NO ESPEcIFIcAÇÃo DOC oBs.
1 Capa do processo (x
2 Ofício da secretaria solicitando rx
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) Dtí
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) oK
5 LicitaÇão ao JurÍdico (Pedido de Parecer) Dt(
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) ot(
7 Autorização do Prefeito para abertura oK
I Portaria nomeaÉo da Comissão de Licitação/ Portaria

nomeaÉo da Comissão de Pregão o(
9 Resumo do Edital ur
10 Parecer Jurídico (Edital) o(
11 Edital completo Olr<
12 Publicaçóes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

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

OK

13 PublicaÇáo Mural de Licitação (TCE) OV
14 Documentos de Credenciamento OK
15 Propostas de Preço (x
16 Documentos de habilitação OK
17 Ata de abertura e julgamento ,_rK
18 Proposta final das empresas vencedoras ol(
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇáo) (K
20 Parecer Juríd ico (Julgamento) u,K
21 Licitaçáo ao Prefeito (Homolooacão) OK
22 HomologaÇáo do Prefeito 0(
23 Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/

Diário Ofi cial Eletrônico) 4x
24 Ata de Registro de Preços
25 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

Regional/ Diário OÍicial do Município) tX
26 Se houver aditivo:

26.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
27 Se o adiüvo for de preço:

27.1 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão).
27.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
28 Termo aditivo
29 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/

Diário Oficial do Município)

Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacao@-rrsb.pr.gov.br - wu\r.nsb.Dr.gov.br


